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WPROWADZENIE 

Gmina Gidle realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. 

"Przygotowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Gidle na lata 2017-2020”, którego 

zasadniczym celem jest opracowanie programu rewitalizacji. Dokument ten odgrywać będzie 

bardzo ważną rolę w bieżącym okresie programowania UE. Pozwoli bowiem wyznaczyć 

obszary problemowe na terenie Gminy a następnie priorytetowe działania w zakresie ich 

rewitalizacji. 

Podstawowym celem opracowania diagnozy dotyczącej wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji jest identyfikacja bieżącej sytuacji i problemów 

dotyczących różnych sfer, w tym: społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, 

środowiskowej i technicznej. Dokładna analiza wymienionych sfer służyć ma wyznaczeniu 

obszarów zdegradowanych oraz wyodrębnieniu z nich obszaru rewitalizacji, tj. obszarów 

najpilniej wymagających wsparcia. 

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 (Dz. U. 2015 poz. 1777) 

oraz „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”1 

rewitalizacja stanowi proces wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni, środowiska i gospodarki.  

Obszar zdegradowany stanowi przestrzeń, w której występuje koncentracja 

negatywnych zjawisk oraz problemy, które wpływają na pogorszenie jakości życia 

mieszkańców. Przy wyznaczaniu obszaru zdegradowanego w pierwszej kolejności bierze się 

pod uwagę koncentrację negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności: bezrobocia, 

ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji bądź kapitału społecznego oraz niskiego 

poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym przy jednoczesnym 

współwystępowaniu co najmniej jednego negatywnego zjawiska z pozostałych sfer tj.:  

 gospodarczej – w szczególności niskiego stopnia przedsiębiorczości, słabej kondycji 

lokalnych przedsiębiorstw 

 środowiskowej – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, 

obecności odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu 

                                                           
1
 Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020”, Minister Rozwoju, 

Warszawa, 2 sierpnia 2016 r., MR/H 2014-2020/20(2)08/2016. 
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środowiska, dużej liczby gospodarstw domowych użytkujących tradycyjne piece na 

paliwa stałe będącej skutkiem niepodłączenia do sieci gazowej, czy ciepłowniczej  

 funkcjonalno-przestrzennej – w szczególności niskiego poziomu obsługi 

komunikacyjnej mieszkańców (np. brak chodników, brak ścieżek rowerowych), 

niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych oraz poziomu dostępności do 

mieszkań komunalnych i socjalnych, niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną i społeczną, braku dostępu do podstawowych usług lub ich niskiej jakości, 

niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru  

 technicznej – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w 

tym o przeznaczeniu mieszkaniowym oraz wpisanych do rejestrów (ewidencji) 

zabytków, a także ich niefunkcjonalnych rozwiązań technicznych uniemożliwiających 

ich efektywne wykorzystanie w szczególności w zakresie energooszczędności i ochrony 

środowiska.  

Szczególne znaczenie przy wyznaczaniu obszarów kryzysowych, na których będą 

podejmowane działania odgrywa obszar rewitalizacji. Jest to "obszar obejmujący całość lub 

część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych 

zjawisk (...), na którym z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się 

przeprowadzić rewitalizację"2. Obszar rewitalizacji nie zawsze pokrywa się z całością obszaru 

zdegradowanego, co częściowo obligowane jest wytycznymi, zgodnie z którymi nie może on 

obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz nie może być zamieszkany 

przez więcej niż 30% ogółu mieszkańców gminy.  

Niniejszy dokument przygotowano w oparciu o powyższe wytyczne oraz zasady 

zawarte w przytoczonych powyżej dokumentach. Zgodnie z nimi diagnoza opierać powinna 

się na mierzalnych wskaźnikach opisujących przede wszystkim zjawiska i problemy społeczne 

na danym terenie. Uwzględniając zalecenia, że obszar wymagający wsparcia stanowi 

jednostkę charakteryzującą się kumulacją negatywnych zjawisk i procesów oraz stanowi 

szczególne znaczenie dla rozwoju lokalnego, dokonano analizy podstawowych obszarów 

funkcjonowania Gminy. Pozwoliło ta wyznaczenie zasięgu występowania szczególnej 

koncentracji negatywnych zjawisk. 

                                                           
2 

j.w., Rozdział 3, pkt 4. 
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I. METODOLOGIA 

Dla potrzeb wyznaczenia obszaru zdegradowanego poddano szczegółowej analizie 

pięć sfer funkcjonowania Gminy tj.: społeczną, gospodarczą, środowiskową, funkcjonalno-

przestrzenną oraz techniczną. Na ich podstawie określono listę potencjalnych wskaźników 

zgodnych z zapisami Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 (Dz. U. 2015 poz. 

1777) oraz dokumentem „Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych 

na lata 2014-2020”. Przy wyznaczaniu wskaźników stosowano się do ogólnych zaleceń iż 

wskaźniki rozwoju powinny zostać opracowane w odniesieniu do zidentyfikowanych 

negatywnych zjawisk opisujących wyróżnione sfery oraz określać skalę tych zjawisk, tj. 

wskazywać na niski poziom rozwoju obszaru lub dokumentować silną dynamikę spadku 

poziomu rozwoju, w odniesieniu do wartości odpowiednich mierników dla poziomu całej 

gminy.  

Drugą zasadniczą kwestią związaną z wyznaczaniem obszaru zdegradowanego jest 

przyjęcie odpowiedniego stopnia podziału przestrzennego, tj. możliwie najmniejszych 

jednostek przestrzennych, dla których możliwe jest pozyskanie odpowiednich informacji 

odnoszących się do delimitowanych obszarów. Biorąc pod uwagę charakter Gminy Gidle, 

która jest gminą wiejską analizę przeprowadzono w odniesieniu do najmniejszej jednostki 

przestrzennej tj. sołectwa (w przypadku występowania więcej niż jednej miejscowości w 

sołectwie dokonano podziału na pojedyncze miejscowości). Pozwoliło to na uzyskanie bardzo 

szczegółowych wyników i w efekcie końcowym precyzyjne wytyczenie obszaru 

zdegradowanego oraz obszarów rewitalizacji. Ponadto uwzględniając fakt, iż dwie największe 

wsie, tj. Gilde i Pławno cechują się wyraźnie odmienną i złożoną strukturą funkcjonalno-

przestrzenną (zabudowa zlokalizowana wzdłuż wielu ciągów komunikacyjnych i przybierająca 

tym samym wielodrożnicowy typ morfogenetyczny w odróżnieniu od pozostałych 

miejscowości w gminie mających charakter ulicówek; por. ryc.3) zdecydowano się dokonać 

podziału każdej z nich na dwie mniejsze jednostki przestrzenne (Gidle 1 i Gidle 2 oraz 

analogicznie Pławno 1 i Pławno 2)3. Tym samym, z uwagi na poprawność metodologiczną, 

możliwe było zachowanie stopnia porównywalności wspominanych miejscowości z 

pozostałymi miejscowościami w Gminie. W ten sposób wydzielono 33 odrębne jednostki 

                                                           
3
 Dokładny opis podziału wg ulic znajduje się w rozdziale III.2.1 – Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji w 

Gminie 
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przestrzenne (por. tab. 1 i ryc. 1) , w odniesieniu do których została przeprowadzona 

diagnoza oraz delimitacja na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru 

rewitalizacji.  

Tab. 1. Podstawowe informacje dotyczące podziału gminy na jednostki przestrzenne oraz 
dane demograficzne  

Miejscowość              
(wydzielona jednostka 

przestrzenna) 

Liczba osób             
ogółem 

Wiek 
przedprodukcyjny 

(do 18 lat) 

Wiek produkcyjny 
(kobiety do 60, mężczyźni 

do 65 roku życia) 

Wiek poprodukcyjny 
(kobiety po 60, mężczyźni 

po 65 roku życia) 

BORKI 61 9 34 18 

BOROWA 318 61 188 69 

CHROSTOWA 32 4 20 8 

CIĘŻKOWICE 542 109 339 94 

GIDLE 1 924 145 623 156 

GIDLE 2 347 47 230 70 

GOWARZÓW 249 51 150 48 

GÓRKA 196 29 133 34 

GÓRKI 124 27 74 23 

GRABY 87 22 50 15 

HUBY KOTFIŃSKIE 15 5 8 2 

KAJETANOWICE 104 24 53 27 

KOTFIN 85 13 43 29 

LUDWIKÓW 191 38 120 33 

MICHAŁOPOL 102 19 61 22 

MŁYNEK 29 4 18 7 

NIESULÓW 93 11 56 26 

OJRZEŃ 70 9 48 13 

PIASKI 223 34 135 54 

PŁAWNO 1  652 105 389 158 

PŁAWNO 2 305 40 197 68 

RUDA 204 41 121 42 

SKRZYPIEC 61 12 35 14 

SPALASTRY 9 0 5 4 

STANISŁAWICE 195 38 121 36 

STĘSZÓW 203 40 129 34 

STRZAŁA 42 3 29 10 

WŁYNICE 105 16 61 28 

WOJNOWICE 396 62 257 77 

WYGODA 103 23 67 13 

ZABRODZIE 86 14 52 20 

ZAGÓRZE 68 12 48 8 

ZIELONKA 3 0 2 1 

GMINA RAZEM 6154 1058 3848 1248 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gidlach  
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Ryc. 1. Podział Gminy Gidle na jednostki przestrzenne 

Źródło: opracowanie własne  

 

Gmina Gidle zamieszkiwana jest przez 6154 osoby (wg stanu na 31 grudnia 2016 r.) i 

zajmuje powierzchnię 116 km² (11 598 ha; wg danych BDL GUS). Opracowanie objęło swym 

zasięgiem całą Gminę i zostało przygotowane w oparcie o dane Urzędu Gminy w Gidlach, 

dane pozyskane z instytucji zewnętrznych (Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach, Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach, Komenda 

Powiatowa Policji w Radomsku, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, czy Bank Danych 

Lokalnych GUS) oraz opracowań branżowych obejmujących problematykę Gminy Gidle. 

Uzyskane dane przeanalizowano pod kątem możliwości budowy listy 

porównywalnych i reprezentatywnych wskaźników odnoszących wartość określonej 

zmiennej do liczby mieszkańców danej miejscowości (jednostki). Weryfikacja wskaźników 

objęła następujące elementy: 
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 poprawność metodologiczną - wskaźnik powinien opisywać w sposób czytelny 

i przejrzysty dany problem, powinien być łatwy w odbiorze przez czytelnika, łatwo 

weryfikowalny, powinien również różnicować przestrzeń Gminy i być skonstruowany 

zgodnie z zasadami matematycznymi i statystycznymi. 

 poprawność przestrzenną - wskaźnik powinien zostać odniesiony do jednostki 

mniejszej niż Gmina, w tym przypadku do sołectwa bądź wydzielonej mniejszej 

jednostki przestrzennej4. 

W wyniku tak przeprowadzonej procedury skonstruowano listę 19 wskaźników 

(por. tab. 2), które zastosowano dla wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji. 

Dodatkowym źródłem informacji były analizy, plany i dokumenty udostępnione przez 

Urząd Gminy w Gidlach, w tym: „Strategia Rozwoju Gminy Gidle na lata 2016-2025”, 

„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego”, „Gminny Plan 

Gospodarki Odpadami”, „Gminy Program Ochrony Środowiska”, „Strategia Integracji i 

Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Radomszczańskiego”, „Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Gidle” oraz „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla 

Gminy Gidle na lata 2016 – 2032”.  

Tab.2. Lista mierników zidentyfikowanych negatywnych zjawisk 

Negatywne zjawisko 
Symbol 

wskaźnika 
Nazwa wskaźnika 

N
eg

at
yw

n
e 

zj
aw

is
ka

 s
p

o
łe

cz
n

e
 

Bezrobocie 

S1 
Liczba bezrobotnych ogółem/ 1000 
mieszkańców w wieku produkcyjnym 

S2 
Liczba bezrobotnych długotrwale/ 1000 
mieszkańców w wieku produkcyjnym 

S3 
Udział bezrobotnych w wieku do 25 roku życia 
w ogólnej liczbie bezrobotnych (%) 

Pomoc społeczna, 
ubóstwo 

S4 
Dynamika liczby osób objętych pomocą 
społeczną w latach 2015-2016 w % 
(2015=100) 

S5 
Liczba osób objętych pomocą z uwagi na 
ubóstwo/ 1000 mieszkańców 

Patologie społeczne  
S6 

Liczba osób objętych pomocą społeczną ze 
względu na alkoholizm i narkomanię/ 1000 
mieszkańców 

S7 Liczba „niebieskich kart”/ 1000 mieszkańców 

                                                           
4
 Część danych statystycznych charakteryzujących dane zjawisko czy proces nie jest agregowana przez instytucje 

do jednostek mniejszych niż gmina, co tym samym uniemożliwia ich wykorzystanie do analizy przestrzennej 
wewnątrz danej jednostki. 
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Przestępczość S8 
Liczba czynów karalnych stwierdzonych 
(przestępstwa i wykroczenia) ogółem/ 1000 
mieszkańców  

Niewystarczający poziom 
uczestnictwa w życiu 
publicznym i kulturalnym 

S9 
Liczba członków kół i grup artystycznych w 
ramach działalności instytucji kultury/ 1000 
mieszkańców 

Niski poziom edukacji i 
kapitału społecznego 

S10 Średni wynik sprawdzianu szóstoklasisty (%) 

N
eg

at
yw

n
e 

zj
aw

is
ka

 w
sp

ó
łw

ys
tę

p
u

ją
ce

 

sf
e

ra
  

go
sp

o
d

ar
cz

a Niski stopień 
przedsiębiorczości 

G1 
Podmioty zarejestrowane w CDEiG/ 1000 
mieszkańców w wieku produkcyjnym 

Słaba kondycja lokalnych 
przedsiębiorstw  

G2 
Relacja podmiotów nowo zarejestrowanych 
do wyrejestrowanych w latach 2015-2016 
(2015 = 100) 

sf
e

ra
  ś

ro
d

o
w

is
ko

w
a 

Obecność substancji 
stwarzających zagrożenie 
dla życia, zdrowia ludzi 
lub stanu środowiska 

Ś1 
Ilość wyrobów zawierających azbest [kg] – 
udział miejscowości w Gminie (Gmina = 100) 

Słaba dostępność do 
infrastruktury 
prośrodowiskowej 

Ś2 
Słaba dostępność do sieci gazowej (wskaźnik 
jakościowy) - występowanie na danym terenie 
(T/N) 

Ś3 
Słaba dostępność do sieci ciepłowniczej 
(wskaźnik jakościowy) - występowanie na 
danym terenie (T/N) 

sf
e

ra
 f

u
n

kc
jo

n
al

n
o

-
p

rz
es

tr
ze

n
n

a 

Słaba dostępność do 
mieszkań socjalnych i 
komunalnych 

FP1 
Liczba mieszkań socjalnych i 
komunalnych/1000 mieszkańców 

Niski poziom obsługi 
komunikacyjnej 

FP2 
Dostęp do chodników (wskaźnik jakościowy) - 
występowanie na danym terenie (T/N) 

FP3 
Dostęp do ścieżki (trasy) rowerowej (wskaźnik 
jakościowy) - występowanie na danym terenie 
(T/N) 

sf
e

ra
 

te
ch

n
ic

zn
a 

Degradacja stanu 
technicznego obiektów 
budowlanych, w tym o 
przeznaczeniu 
mieszkaniowym i 
zabytkowych  

T1 

Udział miejscowości ze względu na liczbę 
obiektów wpisanych do ewidencji zabytków 
oraz rejestru Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w stosunku do ogółu tego typu 
obiektów w Gminie (Gmina = 100) 

Źródło: opracowanie własne  

Dla każdego z przyjętych do analizy wskaźników określono wartość referencyjną, w 

stosunku do której odnoszono wartość wskaźnika w każdej w wydzielonych jednostek 

przestrzennych. W postępowaniu badawczym przyjęto przy tym założenie, że obszar 

spełniający kryterium zdegradowania charakteryzuje się: 

 wyższymi od wartości referencyjnej dla Gminy wartościami wskaźników S1, S2, S3, S4, 

S5, S6, S7, S8, Ś1, FP1, T1; 
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 niższymi od wartości referencyjnej dla Gminy wartościami wskaźników S9, S10, G1, 

G2, Ś2, Ś3, FP2, FP3. 

W efekcie każdej wyodrębnionej jednostce przestrzennej przyznano wartość w skali 

0-1, w której „0” oznacza brak spełnienia kryterium zdegradowania, natomiast „1” spełnienie 

kryteriów. Następnie zsumowano liczbę wszystkich wskaźników. Ze względu na kluczowy, 

społeczny wymiar rewitalizacji, szczególną uwagę zwrócono na tereny występowania 

koncentracji problemów społecznych. Ostatecznie za obszar zdegradowany uznano tę 

jednostkę, która spełniała jednocześnie dwa warunki:  

 łączna liczba wskaźników społecznych spełniających kryteria degradacji stanowiła 

minimum połowę z wyznaczonych wskaźników społecznych (5 z 10 wskaźników) oraz 

 łączna liczba wskaźników spełniających wyznaczone kryteria wynosiła min. 12 z ogółu 

(19) wyznaczonych wskaźników.  

Tak przeprowadzone postępowanie badawcze pozwoliło wyznaczyć obszary, które 

charakteryzują się koncentracją negatywnych zjawisk, tj. noszą znamiona obszaru 

zdegradowanego (por. rozdział 3).  

 

 

II. DIAGNOZA STANU GMINY ORAZ OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I 

REWITALIZACJI  

 

II.1.SYTUACJA GMINY NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA  

II.1.1. Położenie 

Gmina Gidle położona jest w południowej części województwa łódzkiego, pomiędzy 

19°24’E, 19°48’N, a 50°57’N. Rozciągłość równoleżnikowa gminy wynosi około 12 km, a 

południkowa około 9 km. Pod względem fizycznogeograficznym Gmina leży w północnej 

części Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zgodnie z klasyfikacją J. Kondrackiego teren ten 

przynależy do prowincji Wyżyn Polskich, podprowincji Wyżyna Małopolska, regionu Wyżyna 

Przedborska, mezoregionu Niecka Włoszczowska. Z jednostek regionalnych Niecki 

Włoszczowskiej na obszar gminy przypadają Garby Gidelskie i Równina Wiercicy.  
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Pod względem administracyjnym, zgodnie z podziałem z dnia 1 stycznia 1999 roku 

Gmina wchodzi w skład powiatu radomszczańskiego (jako jedna z 14 gmin) oraz 

województwa łódzkiego (jedna ze 177 gmin). Południowa granica Gminy stanowi zarazem 

granice powiatu radomszczańskiego i województwa łódzkiego ze śląskim. Od północy 

graniczy z gminami Radomsko i Kobiele Wielkie, od wschodu z gminą Żytno, od południa z 

gminą Kłomnice i Dąbrowa Zielona, zaś od zachodu z gminą Kruszyna.  Z uwagi na położenie 

komunikacyjne Gmina pozostaje w strefie oddziaływania dwóch głównych miast, tj. 

Częstochowy (ok. 30 km) i Radomska (12 km). Do stolicy województwa – Łodzi mieszkańcy 

mają ok. 100 km.  

 

Ryc. 2. Położenie Gminy Gidle na tle najważniejszych miast regionu 

Źródło: opracowanie na podstawie map Google 
https://www.google.pl/maps/place/Gidle/@50.9478434,19.2649844,10z/data=!4m5!3m4!1s0x4717516f2041f
0cd:0x83da8d434287056e!8m2!3d50.9515014!4d19.4973132 

Gmina Gidle zajmuje powierzchnię 116 km² (11 598 ha)5, co stanowi 0,64% 

powierzchni województwa łódzkiego. Na terenie Gminy znajduje się 21 sołectw i 31 

miejscowości. Z uwagi na gospodarkę Gmina ma przede wszystkim charakter rolniczo-leśny, 

uzupełniany w niewielkim stopniu funkcjami usługowo-przetwórczymi. Gmina posiada 

                                                           
5
 Bank Danych Lokalnych GUS (stan na koniec 2016 r.)  
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istotny potencjał związany z przyrodą (rzeka Warta, kompleksy leśne) oraz dziedzictwem 

kulturowo-historycznym (zabytki, architektura).  

 

Ryc. 3. Mapa Gminy Gidle  

Źródło: http://gidle.pl/zdjecia/image/materialy_promocyjne/mapa_srodek.jpg 

 

II.1.2. Sfera społeczna  

Sytuacja demograficzna 

Gmina zamieszkiwana jest przez 6154 mieszkańców6 jednakże od kilku lat 

charakteryzuje się niekorzystnym trendem depopulacyjnym powodującym coroczny, 

sukcesywny ubytek ludności. Jeszcze dziesięć lat wcześniej w Gminie mieszkało 6574 os., co 

oznacza spadek przez dekadę o 420 osób, tj. -6,4%. Trendy depopulacyjne w Gminie są 

znacznie silniejsze aniżeli na terenie powiatu radomszczańskiego, czy województwa 

łódzkiego (por. ryc. 5).  

Na terenie Gminy Gidle w strukturze płci, inaczej aniżeli w powiecie i województwie, 

przeważają mężczyźni, którzy stanowią 50,46% ogółu mieszkańców, co oznacza, że na 100 

mężczyzn przypada 98,2 kobiet. W przypadku powiatu wskaźnik feminizacji wynosi Wf=104,1 

                                                           
6
 Wg danych Urzędu Gminy w Gidlach (stan na koniec 206 r.)  



12 
 

kobiet na 100 mężczyzn, zaś w województwie Wf=109,9, co powoduje iż jest to jeden z 

najbardziej sfeminizowanych regionów w kraju. Tym silniej podkreśla to odmienność Gminy.  

 

Ryc. 4. Piramida wieku i płci w Gminie Gidle 

Źródło: Statystyczne Vademecum Samorządowca, GUS.  

 

Ryc. 5. Zmiany liczby ludności w Gminie Gidle na tle powiatu i województwa w latach 2006-
2016 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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W strukturze wiekowej wg grup wieku ekonomicznego na przestrzeni lat 2006-2016 

zauważalny jest spadek w każdej grupie osób, przy czym zdecydowanie najwyższy spadek 

liczebności obserwuje się w grupie w wieku przedprodukcyjnym, który wyniósł aż -18,8%. 

Tak duża zmiana w najmłodszej grupie wiekowej jest szczególnie niekorzystna. Z jednej 

strony powoduje utrwalenie niekorzystnej struktury wiekowej co znajduje odzwierciedlenie 

w regresywnym modelu piramidy wieku i płci, z drugiej zaś przyspiesza proces starzenia się 

społeczeństwa. Ponadto w kolejnych latach, wraz z wchodzeniem poszczególnych roczników 

w wiek produkcyjny, będzie negatywnie odbijała się na rynku pracy bowiem ilość osób 

zasilających rynek pracy będzie niższa aniżeli liczba osób wchodzących w wiek emerytalny.  

 

Ryc. 6. Zmiany w liczbie ludności wg grup weku ekonomicznego w latach 2006-2016 w 
Gminie Gidle 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.  

Proces starzenia się społeczeństwa obrazuje wskaźnik obciążenia demograficznego 

(WoD), rozumiany jako udział ludności w wieku nieprodukcyjnym (tj. przedprodukcyjnym i 

poprodukcyjnym) w ogóle ludności w wieku produkcyjnym. Generalnie WoD w 

województwie łódzkim w latach 2006-2016 wykazuje tendencję rosnącą (wzrost obciążeń dla 

osób w wieku produkcyjnym), w powiecie radomszczańskim w tym czasie nie zaszły większe 

zmiany, natomiast w Gminie Gidle nastąpił nieznaczny spadek WoD. Takie fluktuacje zależne 

są jednak od cykli demograficznych („wyże” i „niże” demograficzne), które w poszczególnych 

jednostkach samorządowych mogą się nieco różnić (zjawisko obserwuje się w niektórych 

jednostkach szybciej, w innych nieco później). Uwzględniając sytuację demograficzną w 

Gminie Gidle, należy w najbliższych latach oczekiwać wzrostu wartości WoD, na co wskazują 
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analizy i zamieszczone powyżej wykresy (po okresowym spadku w latach 2006-2014, od 2015 

następuje odbicie trendu i stopniowy wzrost WoD).  

 

Ryc. 7. Wskaźnik obciążenia demograficznego (WoD) w latach 2006-2016  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.  

 

Bezrobocie 

Zarówno w województwie łódzkim, powiecie radomszczańskim, jak i Gminie Gidle 

dostrzegalny jest w ostatnim czasie spadek liczby bezrobotnych. Najwyższy spadek wystąpił 

na poziomie powiatu i wyniósł blisko 52% oraz w Gminie – ponad 48%. (województwo – 

spadek o 32%).  

 

Ryc. 8. Zmiany w liczbie bezrobotnych w latach 2006-2016 w % 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL, GUS.  
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W Gminie Gidle nieco bardziej zmalała liczba bezrobotnych wśród kobiet – spadek o 

blisko 51% (135 os.), podczas gdy wśród mężczyzn ubyło niespełna 46% (spadek o 406 os.). 

Również w woj. Łódzkim szybciej maleje liczba bezrobotnych kobiet niż mężczyzn. Jedyną 

jednostką, gdzie obserwuje się odwrotny trend jest powiat, w którym odsetek bezrobocia 

wśród mężczyzn (-53,7%) malał szybciej aniżeli wśród kobiet (-49,9%).  

 

Pomoc społeczna 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w województwie łódzkim w latach 

2010-2016 jest niższy w kraju i wynosił średniorocznie ok. 4,6-5,5% (wobec 8-9% dla Polski). 

W ostatnich latach zauważalny jest malejący trend odnośnie liczby osób, którym udzielono 

świadczenia z pomocy społecznej. Sytuacja ta dotyczy zarówno województwa, jak i powiatu 

oraz Gminy. O ile w 2010 r. w woj. łódzkim wskaźnik liczby udzielonych świadczeń wynosił 

ok. 54,5 os./1000 mieszkańców, to w 2015 r. spadł on do 46,1 os./1000 m-ców. Skala 

spadków jest podobna, niezależnie od szczebla samorządu. Liczba udzielonych świadczeń 

rodzinnych w latach 2010-2015 nieco bardziej spadła w Gminie Gidle ( spadek o 38,4%), przy 

33,6% spadku w powiecie radomszczańskim oraz 32,5% w woj. Łódzkim. Najczęstszym 

powodem przyznawania pomocy społecznej było ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność 

oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego. Liczba świadczeń rodzinnych udzielanych zarówno w województwie, jak i 

powiecie oraz gminie, systematycznie spada. Największe spadki występują na poziomie 

powiatu, gdzie liczba rodzin otrzymujących świadczenia rodzinne zmniejszyła się o 13,9%, a 

dzieci, na które przekazywane są świadczenia, o 14,2%. W gminie spadek wyniósł 

odpowiednio 10,6% oraz 11,5%, a w województwie 12,4% i 11%. 

Tab. 3. Korzystający ze świadczeń rodzinnych w latach 2010-2015 

 

rodziny otrzymujące zasiłki 
rodzinne na dzieci 

dzieci, na które rodzice otrzymują 
zasiłek rodzinny - ogółem 

2010 2013 2015 2010 2013 2015 

Woj. Łódzkie 104 285 81 626 70 388 192 875 152 702 132 332 

Powiat radomszczański 6 964 5 488 4 623 13 031 10 357 8 783 

Gmina Gidle 450 336 277 821 614 504 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS. 
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Rys. 9. Powody przyznania pomocy społecznej w województwie łódzkim w 2015 roku. 

Źródło: Ocena zasobów pomocy społecznej na 2014 r. dla województwa łódzkiego, s. 30. 

 

Bezpieczeństwo publiczne 

Na terenie województwa łódzkiego dostrzegalne jest zmniejszenie poziomu 

przestępczości, co przejawia się przede wszystkim w spadku liczby stwierdzonych 

przestępstw w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Od 2013 r. zmniejszyła się ona z poziomu 

26,4 przestępstw na 1000 mieszkańców do 19,3 w roku 2015. Podobna sytuacja ma miejsce 

w powiecie radomszczańskim, gdzie w 2013 r. wskaźnik przestępstw wynosił 25,3 

przestępstw, natomiast w 2015 r. – 17,9/1000 mieszkańców. W strukturze rodzajowej 

przeważają przestępstwa o charakterze kryminalnym i dotyczy to zarówno całego regionu, 

jak i powiatu (wskaźnik w 2015 r. wynosił odpowiednio: 13,1 i 10,4). Drugą istotną grupą są 

przestępstwa przeciwko mieniu, gdzie wskaźniki kształtują się na poziomie 11,1 (region) i 8,1 

(powiat). Swoistą plagą na terenie powiatu są zdarzenia z udziałem nietrzeźwych kierujących 

pojazdami mechanicznymi. Liczba tego rodzaju zdarzeń, od kilku lat pozostaje na wysokim 

poziomie7.  

                                                           
7
 Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za rok 2015; Załącznik do Uchwały 

Nr XVII/123/2016 Rady Powiatu Radomszczańskiego z dnia 14 stycznia 2016 r. 
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Ryc. 10. Struktura rodzajowa przestępstw stwierdzonych przez Policję w 2015 r. w 
przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS.  

Drugim znacznym czynnikiem związanym z zagrożeniem bezpieczeństwa ludności i jej 

mienia jest zagrożenie pożarowe. W większości jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

powstawały w miejscowościach Gminy z inicjatywy społeczników. Dzisiaj  

w ramach systemu OSP w Gminie Gidle działa 5 jednostek, które wspomagają działania 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku w działaniach ratowniczo - 

gaśniczych oraz w zwalczaniu klęsk żywiołowych. Zadania ratownicze w ramach krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy realizują następujące jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych:  

 Jednostka OSP w Gidlach (ul. Reymonta 2) , 

 Jednostka OSP w Pławnie (ul. Częstochowska 10a),  

 Jednostka OSP w Wojnowicach (Wojnowice 14), 

 Jednostka OSP w Ciężkowicach (Ciężkowice 75),  

 Jednostka OSP w Gowarzowie (Gowarzów 27)8. 

Aby w przyszłości zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy należy 

konsekwentnie realizować program doposażenia służb szybkiego reagowania, ze szczególnym 

                                                           
8
 Wg informacji Urzędu Gminy w Gidlach; 
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uwzględnieniem Ochotniczych Straży Pożarnych. Znaczące efekty przynosi również system 

monitoringu gminnego oraz doświetlania miejsc zagrożonych występowaniem zjawisk 

przestępczości.  

 

Edukacja 

W Gminie Gidle funkcjonują następujące jednostki oświatowe, których organem 

prowadzącym jest gmina:  

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciężkowicach 

 Publiczne Gimnazjum w Gidlach 

 Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Pławnie 

 Publiczne Przedszkole w Gidlach 

 Publiczne Przedszkole w Pławnie 

 

Średni wynik sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym 2015/16 w Gminie Gidle 

wyniósł 61,6%, przy czym znacznie lepsze wyniki uczniowie osiągnęli z przedmiotów 

językowych (angielski – 67,8%, polski – 67,0%) aniżeli ścisłych (matematyka – jedynie 51,0%). 

Osiągnięte wyniki nie odbiegały istotnie od innych jednostek samorządowych, bowiem 

średni wynik uczniów na terenie powiatu radomszczańskiego był niższy od Gminy (58,5%), 

zaś wyniki na terenie województwa łódzkiego tylko nieznacznie (62,0%) przewyższały wynik 

Gidli.  

Nieco słabiej wypadły wyniki na egzaminie gimnazjalnym bowiem uczniowie osiągnęli 

średni wynik 52,9%. Stosunkowo najlepsze wyniki uczniowie z Gminy osiągnęli z języka 

polskiego (68,6%), bardzo zbliżone do średniej dla powiatu (68,1%) oraz województwa 

(69,0%). Równie korzystnie wypadły wyniki z przedmiotów przyrodniczych - 51,3%, przy 

51,1% w powiecie i 52,0% w regionie.  Przeciętne wyniki uczniowie osiągnęli z części 

poświęconej historii (54,2%), co było nieco niższym wynikiem od powiatu (55,4%) i woj. 

(56,0%). Najsłabiej uczniowie zaprezentowali się w części językowej egzaminu – na poziomie 

podstawowym i rozszerzonym z języka angielskiego. Wynik z części podstawowej w Gminie 

wyniósł 60,4% (63,5% - powiat; 64,0% - woj.), natomiast z części rozszerzonej – 38,1% (45,1 – 

powiat; 44,0% - woj.). Najsłabsze wyniki uczniowie z terenu Gminy osiągnęli z przedmiotu 

ścisłego (matematyka) ze średnią 44,8% (47,2% - powiat; 49,0% - woj.).   
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Ryc. 11. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty w roku szkolnym 2015/16 (%) 

Źródło: http://www.oke.lodz.pl 

 

Kapitał społeczny  

Aktywność obywatelską w najlepszy sposób obrazuje aktywność i uczestnictwo w 

wyborach. Frekwencja w wyborach parlamentarnych, które miały miejsce w październiku 

2015 r. wyniosła w Gminie Gidle jedynie niespełna 40,8%, co było wynikiem niższym od 

średniej dla powiatu radomszczańskiego 45,8%, który z kolei był wynikiem niższym od 

przeciętnej frekwencji dla województwa łódzkiego 51,6%.  

Tab. 4. Wskaźnik nasycenia podmiotami NGO w latach 2007-2015 

  2007 2009 2011 2013 2015 

Woj. łódzkie 2,28 2,50 2,73 3,01 3,29 

Powiat radomszczański 1,86 2,11 2,26 2,42 2,70 

G. Gidle 1,98 2,31 2,34 2,54 2,89 

Źródło: dane Banku Danych Lokalnych, GUS  

Kolejną płaszczyzną oceny jest aktywność społeczna, którą obrazuje wskaźnik liczby 

aktywnych podmiotów z sektora organizacji pozarządowych (NGO). Zgodnie z danymi 

REGON na terenie Gminy Gidle zarejestrowanych było w 2015 roku w sumie 18 organizacji 

społecznych (w tym 16 to stowarzyszenia oraz 2 fundacje). Aktywność społeczna w tym 

zakresie wzrosła, ponieważ w 2006 roku liczba organizacji społecznych wynosiła 12 

podmiotów (wzrost +6). Zmiany te wpłynęły znacząco na zmianę wartości wskaźnika 

nasycenia podmiotami NGO. W latach 2007-2015 jego wartość na terenie Gminy Gidle 
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wzrosła z 1,98 do 2,89 podmiotów na 1000 mieszkańców. Wartość wskaźnika jest wyższa 

tym samym od średniej dla powiatu (2,70), jednakże niższa aniżeli w stosunku do średniej dla 

województwa łódzkiego 93,29) (por. tab. 4).  

 Ryc. 12.1 Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2015 r. w województwie łódzkim 

Źródło: http://parlament2015.pkw.gov.pl/Frekwencja/10/3 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ryc. 13.2 Frekwencja w wyborach parlamentarnych w 2015 r. w powiecie radomszczańskim  

Źródło: http://parlament2015.pkw.gov.pl/Frekwencja/10/3 
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O ile frekwencja wyborcza wskazuje na chęć angażowania się mieszkańców w życie 

publiczne, zaś działania w NGO na aktywność w sferze społecznej, to uczestnictwo w różnego 

rodzaju instytucjach działających w sferze kultury wskazuje na chęć i gotowość udziału w 

bieżącym życiu kulturalnym gminy. Gmina Gidle charakteryzuje się częstszym obieraniem 

biernej postawy, o czym świadczy niski wskaźnik liczby członków grup artystycznych, kół 

(klubów) w ramach działalności instytucji kultury wynoszący 24,7 na 1000 mieszkańców.  

Należy ponadto nadmienić, iż działalność kulturalna na terenie Gminy Gidle 

prowadzona jest przez:  

 Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach, 

 Gminną Bibliotekę Publiczną w Gidlach, 

 Filię Biblioteki Publicznej w Ciężkowicach, 

 Filię Biblioteki Publicznej w Pławnie.  

 

II.1.3. Sfera gospodarcza  

Poziom przedsiębiorczości 

Jak można wnioskować z poniższego wykresu, wskaźnik przedsiębiorczości ulega 

powolnej, acz sukcesywnej poprawie. Świadczy o tym ogólna liczba podmiotów 

gospodarczych wpisanych do rejestru REGON w przeliczeniu na 1000 osób na przestrzeni 

ostatnich kilku lat (2008-2015). Dotyczy to każdego szczebla samorządu, zarówno 

województwa (wzrost wskaźnika z poziomu 95,0 do 96,8 podm./1000 os.), powiatu (z 71,9 

do 77,9), jak i Gminy Gidle (wzrost  67,2 do 70,2). Poziom dynamiki wzrostu liczby 

podmiotów w Gminie (106,8%) jest nieco niższy niż wskaźnik dla całego powiatu 

radomszczańskiego (108,3%), natomiast wyższy od wartości dla regionu łódzkiego (101,9%). 

Problemem pozostaje jednakże kondycja  lokalnych przedsiębiorstw charakteryzowana ich 

krótkim okresem funkcjonowania. W Gminie Gidle Liczba wykreślonych z rejestru 

przedsiębiorstw w przeliczeniu na 1000 os. wzrosła z 3,7 (2010 r.) do 5,4 (w 2015 r.), podczas 

gdy w tym samym okresie liczba nowo zarejestrowanych podmiotów spadła z 7,1 do 6,5. 

Sytuacja ta wskazuje to na coraz większe problemy z funkcjonowaniem firm i utrzymaniem 

się na rynku. Podobne trendy zachodzą na terenie powiatu i województwa. Zauważalne jest 

zatem pogorszenie kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw.  
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Ryc. 14. Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w latach 2008-2015 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 

 

 

Ryc. 15. Liczba nowo zarejestrowanych (A) oraz wyrejestrowanych (B) podmiotów 

gospodarczych na 10 tys. mieszkańców w latach 2008-2015  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL 
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II.1.4. Sfera środowiskowa  

Jakość powietrza  

Na terenie woj. łódzkiego głównymi typami emisji antropogenicznej są: punktowa (ze 

zorganizowanych źródeł w wyniku spalania paliw), liniowa (komunikacyjna pochodząca 

głownie z transportu samochodowego, kolejowego), powierzchniowa (zanieczyszczenia 

komunalne z palenisk domowych, gromadzenia i utylizacji ścieków i odpadów), emisja 

niezorganizowana (powstająca z pożarów, prac budowlanych i remontowych, nakładania na 

powierzchnie warstw kryjących, przypadkowych wycieków, itp.). Na terenie Gminy 

największe znacznie ma emisja powierzchniowa oraz liniowa. Pierwsza związana jest z 

indywidualnymi paleniskami domowymi, wykorzystującymi jako źródło energii przede 

wszystkim węgiel kamienny. Drugi z typów emisji ma charakter punktowy oraz jest 

ograniczony czasowo (okres wzmożonego ruchu) i związany jest prze wszystkim z głównymi 

ciągami komunikacyjnymi przebiegającymi przez Gminę. Według danych Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, w powiecie radomszczańskim oraz Gminie Gidle 

(punktowo) odnotowano przekroczenie stężeń dobowych pyłu zawieszonego PM10 oraz 

benzo(a)pirenu (ryc. 16,17)9.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 16. Rozmieszczenie oraz ładunki emisji powierzchniowej pyłu PM10 w 2015 r. 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 r., WIOŚ, Łódź  

                                                           
9
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 r., Wojewódki Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Łódź, s. 35, 113.  
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Ryc. 17. Obszar przekroczeń rocznej wartości poziomu docelowego stężenia bezo(a)pirenu w 
pyle PM10 w 2015 r.  

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 r., WIOŚ, Łódź  

 

II.1.5. Sfera funkcjonalno-przestrzenna  

Podstawowa infrastruktura techniczna  

Zarówno w zakresie wyposażenia w infrastrukturę wodociągową, jak i kanalizacyjną  

w latach 2007-2015 nastąpiła poprawa w dostępności do wspomnianej infrastruktury na 

każdym szczeblu samorządowym. Uwagę zwraca szczególnie rozwój sieci wodociągowej w 

Gminie Gidle w ostatniej dekadzie. O ile bowiem w 2007 r. dostęp do wodociągu posiadało 

jedynie 38,3% ogółu ludności Gminy, to w 2015 r. odsetek ten wzrósł już do 80,9%.  Pomimo 

tak znacznego wzrostu, Gmina nadal odznacza się znacznie niższym wskaźnikiem dostępności 

aniżeli mieszkańcy powiatu, gdzie odsetek ten wynosi 94,0% oraz województwa – 94,1%. W 

przypadku kanalizacji wskaźniki dostępności są znacznie niższe i dotyczy to każdej jednostki 

administracyjnej. Stosunkowo najlepiej przedstawia się sytuacji w regionie, dla którego 

wskaźnik wynosi 63,4%. Także powiat radomszczański posiada znaczny stopień 

skanalizowania, co wyraża odsetek osób mających dostęp do sieci – 51,5%. Znacznie gorzej 



25 
 

sytuowana jest Gmina Gidle, gdzie odsetek osób korzystających z kanalizacji wynosi jedynie 

29,8%. Relatywnie niski dostęp do sieci kanalizacyjnej wynika z wysokich kosztów budowy 

infrastruktury, która jest kilkukrotnie droższa od sieci wodociągowej oraz znacznego 

rozproszenia mieszkańców, co podraża koszty budowy.  

 

Tab. 5. Korzystający z instalacji wodno-kanalizacyjnej w % ogółu ludności 

  
  

wodociąg kanalizacja 

2007 2009 2011 2013 2015 2007 2009 2011 2013 2015 

Woj. Łódzkie 89,0 89,4 89,7 89,9 94,1 58,0 58,5 59,8 60,9 63,4 

Powiat radomszczański 86,5 87,4 88,8 89,0 94,0 43,1 44,4 46,6 47,6 51,5 

G. Gidle 38,3 48,6 51,5 54,4 80,9 21,0 21,4 22,1 22,9 29,8 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

 

II.1.6. Sfera techniczna 

Na terenie Gminy Gidle usytuowanych jest 2274 budynków mieszkalnych. Ich liczba, 

nieznacznie wzrosła na przestrzeni ostatniej dekady (47 obiektów). Substancja mieszkaniowa 

w Gminie Gidle charakteryzuje się jednakże wysokim udziałem obiektów wiekowych, których 

parametry techniczne znacząco odbiegają od wytycznych obecnie obowiązujących. Według 

danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego, spośród ogółu budynków 

mieszkalnych na terenie powiatu radomszczańskiego ok. ¾ pochodzi sprzed 1989 r., w tym 

połowa została zbudowana ko końca lat 60. XX w. Budynki z XXI w. stanowią niespełna 10% 

ogółu obiektów10. Struktura wiekowa mieszkań na terenie Gminy Gidle przedstawia się 

jeszcze mniej korzystnie aniżeli ogólna sytuacja w powiecie. Do 1989 r. zbudowano ok. 87% 

zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy, z czego ok. 60% powstało jeszcze przed 1970 r11. 

Jedynie ok. 13% mieszkań powstało po roku 1989. Generalnie z ogólnej liczby mieszkań 

udział lokali z XX w. sięga ok. 93%.  

 

 

 
                                                           
10

 Bank Danych Lokalnych, Narodowy Spis Powszechny, 2011, GUS 
11

 wg danych Banku Danych Lokalnych, GUS, Warszawa   
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Tab. 6. Struktura wiekowa mieszkań zamieszkanych na terenie Gminy Gidle (w %) 

przed 1918 1918 - 1944 1945 - 1970 1971 - 1978 1979 - 1988 1989 - 2000 po 2001 r. 

5,1 16,7 38,5 12,3 14,1 6,9 6,0 

Źródło: dane Banku Danych Lokalnych, GUS  

 

Niekorzystna struktura wiekowa lokali mieszkalnych przekłada się na niskie 

parametry termoizolacyjności budynków, wysokie zapotrzebowanie energetyczne oraz 

zapotrzebowanie na ciepło. Uwzględniając fakt, iż Gmina nie posiada rozwiniętej sieci 

ciepłowniczej oraz gazowej (pomimo, iż przez obszar gminy przebiegają dwa gazociągi 

wysokiego ciśnienia relacji Bobry – Częstochowa, które mogłyby być źródłem gazu dla 

zaopatrzenia potencjalnych odbiorców), przekłada się to na konieczność stosowania 

indywidualnych palenisk domowych (źródeł ciepła), w których jako surowiec grzewczy 

stosuje się przede wszystkim paliwa stałe, w tym głównie węgiel kamienny. Powyższa 

sytuacja przekłada się na problem niskiej emisji, która z kolei ma znaczący wpływ na sferę 

środowiskową (jakość powietrza). Konieczność poprawy stanu technicznego budynków oraz 

ich podłączenia do podstawowych mediów związanych z ogrzewaniem, wydaje się 

największym wyzwaniem, zarówno dla władz Gminy, jak i dla samych mieszkańców. 

Dodatkowo analizując stan techniczny budynków w Gminie należy dodać, iż w znacznej 

części do zabudowy użyto wyrobów zawierających azbest. W Gminie Gidle 

zinwentaryzowano łącznie 2 806 853 kg wyrobów azbestowych, z czego zdecydowana 

większość (2 778 704 kg) należy do osób fizycznych, natomiast 28 149 kg wyrobów – do osób 

prawnych12. Gros wyrobów zostało użytych do budowy budynków gospodarczych (ponad 

70%), a następnie budynków mieszkalnych (blisko ¼ ogółu azbest w Gminie). Rycina 18 

przedstawia porównanie procentowego udziału różnych form użytkowania wyrobów 

zawierających azbest znajdujących się na terenie Gminy Gidle, z wyszczególnieniem pokryć 

dachowych budynków różnego rodzaju oraz azbestu magazynowanego na terenie 

nieruchomości. 

                                                           
12

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gidle 2019-2032  
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Ryc. 18. Udział wyrobów azbestowych w odniesieniu do sposobu ich użytkowania 

Źródło: Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gidle 2019-2032 

 

II.2. DIAGNOZA I CHARAKTERYSTYKA NEGATYWNYCH ZJAWISK 

KRYZYSOWYCH  

 

Obszar zdegradowany zgodnie z treścią Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 

2015 (Dz.U. 2015 poz. 1777) oraz Wytycznych Ministerstwa to obszar, na którym 

zidentyfikowano stan kryzysowy, tj. stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk 

społecznych. Dlatego też w kolejnym etapie diagnozy podjęto próbę określenia, które 

obszary Gminy Gidle charakteryzują się kumulacją problemów. W tym celu dobrano 

reprezentatywny zestaw wskaźników obrazujących sytuację w Gminie w kilku kluczowych 

obszarach, tj. przede wszystkim społecznej – jako kluczowej w rewitalizacji, a dodatkowo: 

gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej oraz technicznej. Część z 

przyjętych wskaźników ma charakter stymulant, a pozostałe są destymulantami. Stymulanty 

stanowią te cechy, których wysoka wartość wskaźnika wyraża wysoki stopień rozwoju 

społeczno-gospodarczego, a niska - degradację w tym zakresie. W przypadku destymulant 

sytuacja jest odwrotna. Wysokie wartości wskaźnika obrazują degradację społeczno-

gospodarczą, a niskie wartości wysoki stopień rozwoju w tym zakresie. Szerzej kwestię 

wskaźników omówiono w rozdziale metodologicznym (rozdz. I).  
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II.2.1. SFERA SPOŁECZNA 

 

2.1.1. Bezrobocie 

Na koniec lutego 2017 roku stopa bezrobocia w powiecie radomszczańskim wynosiła 

9,40% wobec 8,70% w województwie łódzkim i 8,50% w kraju13. Zgodnie z danymi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, w Gminie Gidle na koniec 2016 roku 

zarejestrowanych było 227 bezrobotnych, co stanowiło 58,99 osób 

na każde 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. Bezrobotni z Gminy Gidle stanowią 

5,64% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w powiecie. Dane PUP w Radomsku wskazują iż 

tempo spadku liczby bezrobotnych w Gminie Gidle w ostatnim roku (I kwartał 2017 do I 

kwartału 2017 r.) jest wolniejsze aniżeli ogółem w powiecie radomszczańskim. Świadczy o 

tym fakt, iż rok wcześniej bezrobotni z Gminy stanowili jedynie 5,10% ogółu bezrobotnych w 

powiecie, zatem ich udział w ciągu ostatniego roku zwiększył się o 0,54%. Lokalny rynek 

pracy nie jest tak rozwinięty jak w większych miastach stąd pozytywne oddziaływanie zmian 

na rynku pracy w Gminie Gidle zachodzi nieco wolniej. Na relatywnie wyższe wartości 

wskaźnika bezrobocia oprócz niewielkiego rynku pracy i mało zdywersyfikowanej lokalnej 

struktury gospodarczej, wpływa również pewne oddalenie Gminy od dużych miast, które z 

uwagi na wielkość rynków pracy mają znaczne możliwości absorbowania nadwyżek 

bezrobotnych z sąsiednich gmin.  

Przestrzenny rozkład bezrobocia w Gminie wskazuje na znaczne wewnętrzne 

dysproporcje. Rozkład wartości wskaźnika bezrobocia mieści się w przedziale od  

0,00 (Niesulów) do 275,86 (Strzała) zarejestrowanych bezrobotnych przypadających na 1000 

mieszkańców danej miejscowości. Wartość wskaźnika powyżej średniej charakteryzowała 18 

z 33 analizowanych jednostek. Tak duża rozpiętość wskaźnika oraz znaczne rozproszenie 

miejsc cechujących się wyższym bezrobociem wskazuje na silnie zróżnicowaną strukturę 

społeczną Gminy.  

                                                           
13

 Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku http://radomsko.praca.gov.pl/stopa-i-poziom-bezrobocia# 
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Ryc. 19. Liczba osób bezrobotnych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym  

Źródło: opracowanie własne  

Tab. 7. Miejscowości wykazujące się niekorzystną sytuacją w zakresie poziomu bezrobocia  

Miejscowość Liczba bezrobotnych ogółem/ 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

GIDLE - GMINA 58,99 

Strzała 275,86 

Chrostowa 200,00 

Spalastry 200,00 

Huby kotfińskie 125,00 

Piaski 111,11 

Graby 100,00 

Włynice 98,36 

Gowarzów 93,33 

Borki 88,24 

Skrzypiec 85,71 

Pławno 2 76,14 

Kajetanowice 75,47 

Wygoda 74,63 

Stęszów 69,77 

Gidle 2 69,57 

Górki 67,57 

Ojrzeń 62,50 

Ciężkowice 61,95 

Źródło: opracowanie własne  
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2.1.2. Bezrobocie długotrwałe  

Szczególną kategorią bezrobocia są osoby pozostające długi okres czasu bez pracy, co 

powoduje w dłuższym horyzoncie czasowym wypadanie takich osób z rynku pracy i wzmaga 

bierność zawodową. Generalnie w charakterystyce tej grupy za osoby długotrwale 

bezrobotne uznaje się osoby nieaktywne zawodowo powyżej 24 miesięcy. W Gminie Gidle 

struktura bezrobocia jest niekorzystna bowiem przy ogólnej liczbie bezrobotnych wynoszącej 

227 os., aż 134 to osoby długotrwale bezrobotne, co stanowi 59,03% ogółu bezrobotnych. 

Niekorzystną strukturę potwierdza również analiza stopnia zależności występowania 

problemu bezrobocia długotrwałego z bezrobociem ogółem wyrażona współczynnikiem 

korelacji r = 0,733.  

 

Ryc. 20. Liczba osób bezrobotnych długotrwale w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku 
produkcyjnym  

Źródło: opracowanie własne  

 

Wartość średnia wskaźnika dotycząca osób długotrwale bezrobotnych dla Gminy 

Gidle wynosi 34,82 osoby na 1000 mieszkańców. W ujęciu poszczególnych miejscowości aż 

18 jednostek przekroczyło wartość referencyjną. Najwięcej osób długotrwale bezrobotnych 



31 
 

zarejestrowanych jest w miejscowościach: Ciężkowice, Pławno 2 i Piaski – po 11 osób. 

Odnosząc się do kluczowej w przypadku rewitalizacji kwestii najwyższej koncentracji 

negatywnego zjawiska, wzięto pod uwagę wskaźnik bazujący na stosunku liczby 

bezrobotnych długotrwale do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym w danym 

sołectwie. Na terenie Gminy Gidle tak skonstruowany wskaźnik wykazał iż w największym 

stopniu problem ten dotyczy mieszkańców sołectw: Spalastry (200 bezrobotnych 

długotrwale na każde 1000 mieszk. w wieku produkcyjnym), Strzała (137,93/1000), Borki 

(88,24/1000), Włynice (81,97/1000), Piaski (81,48/1000), Górki (67,57/1000) oraz Gowarzów 

i Graby (w obu miejscowościach 60,00/1000).  

Tab. 8. Miejscowości wykazujące się niekorzystną sytuacją w zakresie poziomu bezrobocia 
długotrwałego 

Miejscowość Liczba bezrobotnych długotrwale/ 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

GIDLE - GMINA 34,82 

Spalastry 200,00 

Strzała 137,93 

Borki 88,24 

Włynice 81,97 

Piaski 81,48 

Górki 67,57 

Gowarzów 60,00 

Graby 60,00 

Pławno 2 55,84 

Młynek 55,56 

Chrostowa 50,00 

Michałopol 49,18 

Kotfin 46,51 

Stęszów 46,51 

Ludwików 41,67 

Gidle 2 39,13 

Borowa 37,23 

Źródło: opracowanie własne  
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2.1.3. Bezrobotni do 25 roku życia  

Kolejnym z elementów różnicujących przestrzeń społeczną Gminy Gidle są 

dysproporcje przestrzenne w występowaniu bezrobocia wśród osób do 25 roku życia. 

Kwestia podejmowania pracy przez osoby młode, które dopiero wchodzą na rynek pracy po 

ukończeniu edukacji (szkół średnich bądź studiów) jest istotnym problemem społecznym z 

uwagi na konieczność aktywizacji młodych, aby nie nabywali niekorzystnych nawyków 

bierności i braku chęci do pracy. Zjawisko to jest szeroko zdiagnozowane nie tylko w skali 

krajowej ale również ogólnoeuropejskiej i definiuje się je jako tzw. pokolenie NEET, czyli 

„młodzież bezczynna”. Grupę tę charakteryzuje bierna postawa: młodzież jest niechętna do 

podejmowania nauki czy pracy, sceptycznie nastawiona do brania udziału w kursach 

dokształcających, nie szuka zatrudnienia, ma niskie poczucie własnej wartości oraz cechująca 

się niższą skutecznością działania.  

 

Ryc. 21. Liczba osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych 
(%)  

Źródło: opracowanie własne  
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Do określenia problemu młodych bezrobotnych zastosowano wskaźnik udziału osób 

bezrobotnych w wieku do 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych (%). W Gminie Gidle 

wśród ogółu bezrobotnych 11,45% to osoby młode, do 25 roku życia. Koncentracja tego 

negatywnego zjawiska koresponduje z lokalizacją miejscowości o najwyższej wartość 

wskaźnika bezrobocia. Najwyższym udziałem osób młodych wśród bezrobotnych 

charakteryzują się następujące miejscowości: Stanisławice (60%), Górka (40%), Michałopol 

(33,33%) oraz Strzała, Chrostowa, Gidle 2 i Wojnowice (w każdej z miejscowości wskaźnik 

wynosi 25%). Generalnie problem ten dotyczy połowy miejscowości w Gminie, w 

pozostałych nie notuje się osób do 25 roku życia wśród bezrobotnych.  

Tab. 9. Miejscowości wykazujące się niekorzystną sytuacją w zakresie udziału bezrobotnych 
w wieku do 25 roku życia 

Miejscowość Udział bezrobotnych w wieku do 25 roku życia w ogólnej liczbie bezrobotnych (%) 

GIDLE - GMINA 11,45 

Stanisławice 60,00 

Górka 40,00 

Michałopol 33,33 

Chrostowa 25,00 

Gidle 2 25,00 

Strzała 25,00 

Wojnowice 25,00 

Borowa 20,00 

Wygoda 20,00 

Ciężkowice 14,29 

Piaski 13,33 

Źródło: opracowanie własne  

2.1.4. Liczba osób objętych pomocą społeczną  

Kolejną płaszczyzną analizy są negatywne zjawiska związane z dużymi potrzebami w 

zakresie konieczności korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. Występowanie zjawiska 

wykluczenia społecznego nierzadko bowiem jest ściśle powiązane z kumulacją problemów 

społecznych, takich jak ubóstwo, alkoholizm, niepełnosprawność czy bezradność w sprawach 

opiekuńczo-wychowawczych. W celu scharakteryzowania występowania tych problemów, 

przeanalizowano dane udostępnione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach. 

Ogólna liczba osób objętych pomocą społeczną wynosi 241 osób (stan 31.12.2016), co w 

przeliczeniu na liczbę ludności daje wskaźnik na poziomie 39,16/1000 mieszkańców. 

Najtrudniejsza sytuacja panuje w miejscowościach: Huby Kotfińskie (wsk. 266,67/1000 os.), 
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Ojrzeń (114,29) i Stęszów (103,45). Do szczegółowej analizy wybrano wskaźnik dynamiki 

liczby osób objętych pomocą społeczną w latach 2015-2016. Oprócz aktualnego stanu 

związanego ze skalą potrzeb ważna jest bowiem dynamika i trend zjawiska wskazujący czy 

sytuacja ulega poprawie czy też negatywne zjawisko się nasila. Generalnie w analizowanym 

okresie zauważalny był trend spadkowy co odzwierciedla malejący wskaźnik dynamiki 

wynoszący 93,05 (2015 = 100). Warto jednak zaznaczyć iż przy zaznaczającym się trendzie 

spadkowym w liczbie osób korzystających ze świadczeń w zakresie pomocy społecznej w 

Gminie Gidle (o 18 osób, tj. 7% ogółu osób korzystających ze świadczeń), występują 

miejscowości gdzie zjawisko to przybiera na sile. W analizie liczonej rok do roku (2015/2016) 

odnotowano jednostki przestrzenne ze znacznym wzrostem liczby korzystających z pomocy 

społecznej: Ojrzeń (200%; 2015=100), Gidle 2 (160%), Zabrodzie (150%), Huby Kotfińskie 

(133,33%), czy Górka (128,57%). Ponadto w szeregu miejscowości stan nie uległ zmianie. W 

sumie w 17 jednostkach nie odnotowano poprawy w tym zakresie bądź też uległ on 

pogorszeniu. Zaledwie w 3 jednostkach nie występuje problem potrzeby udzielania pomocy 

społecznej.  

 

Ryc. 22. Dynamika liczby osób objętych pomocą społeczną w latach 2015-2016 w % [2015 = 
100] 

Źródło: opracowanie własne  
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Tab. 10. Miejscowości wykazujące się niekorzystną sytuacją w zakresie dynamiki liczby osób 
objętych pomocą społeczną  

Miejscowość Dynamika liczby osób objętych pomocą społeczną w latach 2015-2016 w % (2015=100) 

GIDLE - GMINA 93,05 

Ojrzeń 200,00 

Gidle 2 160,00 

Zabrodzie 150,00 

Huby kotfińskie 133,33 

Górka 128,57 

Borki 100,00 

Chrostowa 100,00 

Ciężkowice 100,00 

Kajetanowice 100,00 

Michałopol 100,00 

Pławno 2 100,00 

Stanisławice 100,00 

Strzała 100,00 

Włynice 100,00 

Wygoda 100,00 

Zagórze 100,00 

Stęszów 95,45 

Źródło: opracowanie własne  

2.1.5. Ubóstwo  

Udzielanie świadczeń z tytułu ubóstwa świadczy o stopniu pauperyzacji 

społeczeństwa, czyli procesie wskazującym na obniżanie się stopy życiowej jednostek lub 

określonej zbiorowości bądź też utrzymywaniu jej na bardzo niskim poziomie.  

Pomimo statystycznego ogólnego wzrostu poziomu dochodów i wydatków, corocznie 

coraz większy odsetek ludności znajduje się poniżej granicy ubóstwa – zarówno opartych na 

miarach absolutnych, jak również relatywnych. Powodowane jest to oczywiście wzrostem 

bieżących kosztów utrzymania. Oznacza to, że coraz więcej rodzin nie jest w stanie zaspokoić 

swoich potrzeb oraz że zwiększa się stopień zróżnicowania dochodowego w społeczeństwie. 

Długotrwałe ubóstwo (ubóstwo jest najczęstszym powodem korzystania z pomocy 

społecznej) wymusza zmianę stylu życia rodziny, powoduje wzrost poczucia beznadziejności i 

negatywnie wpływa na kierunek podejmowanych decyzji. Ograniczone możliwości 

zapewnienia potrzeb powodują drastyczny spadek poziomu życia rodziny i może prowadzić 

do powstawania następnych niekorzystnych zjawisk: alkoholizmu, przemocy w rodzinie, 

osłabienia więzi rodzinnych czy nawet przestępczości. Szczególne niepokojącym 

następstwem tego zjawiska jest dziedziczenie biedy14.  

                                                           
14

 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2015 
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Jak wynika ze sprawozdań MPiPS-03 sporządzanych przez GOPS, liczba osób objętych 

pomocą społeczną w 2016 roku wynosiła 39 osób i była o 6 osób niższa niż rok wcześniej. W 

przeliczeniu na 1000 mieszkańców wskaźnik ubóstwa osiągnął wartość 6,34. Najwyższe 

wartości wskaźnik osiąga w miejscowościach: Ojrzeń (28,57), Gowarzów (20,08), Stęszów 

(19,70), Kajetanowice (19,23), Borki (16,39) i Ciężkowice (12,92).  

Koncentracja obszarów o wartościach wskaźnika znacznie przekraczającego wartość 

referencyjną dla Gminy wskazuje na istotne dysproporcje w przestrzeni pod względem 

wykluczenia społecznego pewnych grup społecznych ze względu na ich postępującą 

pauperyzację i uzależnienie od stałej pomocy. O zróżnicowaniu przestrzennym zjawiska 

świadczy fakt, iż łącznie 11 jednostek przestrzennych przekracza wartość referencyjną dla 

Gminy, zaś z drugiej strony w 21 jednostkach nie odnotowano problemu związanego z 

koniecznością udzielania pomocy z tytułu ubóstwa.  

 

Ryc. 23. Liczba osób objętych pomocą społeczną ze względu na ubóstwo na 1000 
mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne  
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Tab. 11. Miejscowości wykazujące się niekorzystną sytuacją w zakresie liczby osób objętych 
pomocą ze względu na ubóstwo 

Miejscowość Liczba osób objętych pomocą z uwagi na ubóstwo/ 1000 mieszkańców 

GIDLE - GMINA 6,34 

Ojrzeń 28,57 

Gowarzów 20,08 

Stęszów 19,70 

Kajetanowice 19,23 

Borki 16,39 

Ciężkowice 12,92 

Graby 11,49 

Pławno 1 10,74 

Pławno 2 6,56 

Gidle 1 6,49 

Źródło: opracowanie własne  

2.1.6. Alkoholizm i narkomania  

Wszelkiego rodzaju patologie społeczne są istotnym czynnikiem wykluczenia 

społecznego. Zaliczają się do nich m.in.: alkoholizm i narkomania. W oparciu o powyższe 

skonstruowano wskaźnik dotyczący liczby osób objętych pomocą społeczną ze względu na 

alkoholi i narkomanię w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Wartość referencyjną dla Gminy 

wyliczono na poziomie 2,27, przy czym najwyższy jej poziom odnotowano w miejscowości 

Huby Kotfińskie (66,67), a następnie: Borki (16,39), Górki (16,13), Ojrzeń (14,29) i Stęszów 

(9,85).  

Tab. 12. Miejscowości wykazujące się niekorzystną sytuacją w zakresie liczby osób objętych 
pomocą ze względu na alkoholizm i narkomanię  

Miejscowość 
Liczba osób objętych pomocą społeczną ze względu na alkoholizm i narkomanię/ 1000 

mieszkańców 

GIDLE - GMINA 2,27 

Huby kotfińskie 66,67 

Borki 16,39 

Górki 16,13 

Ojrzeń 14,29 

Stęszów 9,85 

Borowa 6,29 

Ciężkowice 5,54 

Ludwików 5,24 

Piaski 4,48 

Źródło: opracowanie własne  
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Ryc. 24. Liczba osób objętych pomocą społeczną ze względu na alkohol i narkomanię na 1000 
mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne  

2.1.7. Niebieskie karty  

Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i 

realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. 

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie 

odbywa się w oparciu o wspomnianą procedurę i nie wymaga zgody osoby dotkniętej 

przemocą w rodzinie15. Uśredniona wartość liczba osób objętych pomocą społeczną ze 

względu na "niebieskie karty" w Gminie Gidle wynosi 2,76/1000 mieszkańców. Podobnie, jak 

w przypadku wcześniej analizowanych wskaźników społecznych, także i tutaj mamy do 

czynienia z mocno zróżnicowaną strukturą przestrzenną. Najwyższe wartości wskaźnik osiąga 

                                                           
15

 Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska 
Karta” (Dz. U. Nr 209, poz. 1245), wydane na podstawie art. 9d ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.) 
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w takich jednostkach przestrzennych jak: Huby Kotfińskie (66,67), Ojrzeń (28,57), Stęszów 

(14,78), Zabrodzie (11,63), Pławno 2 (9,84), Kajetanowice (9,62) i Włynice (9,52).  

 

Ryc. 25. Liczba osób objętych pomocą społeczną ze względu na liczbę niebieskich kart w 
przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne  

Tab. 13. Miejscowości wykazujące się niekorzystną sytuacją w zakresie liczby niebieskich kart 

Miejscowość Liczba „niebieskich kart”/ 1000 mieszkańców 

Gidle - gmina 2,76 

Huby kotfińskie 66,67 

Ojrzeń 28,57 

Stęszów 14,78 

Zabrodzie 11,63 

Pławno 2 9,84 

Kajetanowice 9,62 

Włynice 9,52 

Górka 5,10 

Wojnowice 5,05 

Ruda 4,90 

Gidle 2 2,88 

Źródło: opracowanie własne  
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2.1.8. Przestępczość  

Bezpieczeństwu publicznemu zagraża przestępczość, która jest zjawiskiem 

dynamicznym i podobnie jak społeczeństwo, podlega rozwojowi. Choć stanowi margines 

życia społecznego, poprzez swą intensywność i częstotliwość może mieć wpływ na 

formowanie się postaw i zachowań ludności oraz odciskać dotkliwe piętno na jej 

funkcjonowaniu. Kwestia bezpieczeństwa oraz co się z tym wiąże przestępczości są jednymi z 

najistotniejszych zagadnień branych pod uwagę przy analizie zachowań społecznych. Na 

potrzeby niniejszej analizy wzięto pod uwagę wskaźnik liczby stwierdzonych czynów 

karalnych stwierdzonych (przestępstwa i wykroczenia) ogółem w przeliczeniu na 1000 

mieszkańców. Zjawisko przestępczości nieznacznie wzrosło w Gminie Gidle na przestrzeni 

ostatnich dwóch lat. W 2016 r. odnotowano 89 tego typu czynów, co w ujęciu 

wskaźnikowym daje wynik 14,46/1000 os. Analiza przestrzenna wykazała, iż największą 

koncentrację problemów z przestępczością notuje się w miejscowościach: Zabrodzie (34,88), 

Stęszów (34,48), Pławno 2 (32,79), Gidle 2 (25,94), Ciężkowice (25,83), Stanisławice (25,64).  

 

Tab. 14. Miejscowości wykazujące się niekorzystną sytuacją w zakresie liczby czynów 
karalnych stwierdzonych   

Miejscowość 
Liczba czynów karalnych stwierdzonych (przestępstwa i wykroczenia) 

ogółem/ 1000 mieszkańców  

GIDLE - GMINA 14,46 

Zabrodzie 34,88 

Stęszów 34,48 

Pławno 2 32,79 

Gidle 2 25,94 

Ciężkowice 25,83 

Stanisławice 25,64 

Gidle 1 19,48 

Skrzypiec 16,39 

Borowa 15,72 

Źródło: opracowanie własne  
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Ryc. 26. Liczba czynów karalnych stwierdzonych (przestępstwa i wykroczenia) ogółem w 
przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne  

 

2.1.9. Uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym  

Korzystanie z dóbr kultury wpływa na jakość życia ludności i świadczy o poziomie 

rozwoju społecznego16. Istotnym problemem społecznym w Gminie Gidle jest bardzo niski 

poziom aktywności społecznej mieszkańców. Gmina charakteryzuje się niskim poziomem 

aktywności i zaangażowania mieszkańców w działania związane z szeroko rozumianą kulturą, 

wyrażoną liczbą aktywnych członków grup artystycznych, kół, klubów realizujących 

przedsięwzięcia w ramach działalności instytucji kulturalnych. Skonstruowany wskaźnik 

aktywności kulturalnej mieszkańców mierzony średnią liczbą osób biorących czynny udział 

we wspomnianych organizacjach w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi dla Gminy 

24,70. Rozkład przestrzenny wskaźnika wskazuje na silnie jego zróżnicowanie bowiem w aż 

                                                           
16

 Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Radomszczańskiego na lata 2011-2015 
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20 jednostkach nie zaobserwowano żadnej aktywności mieszkańców w sferze kultury. Z 

drugiej strony są miejscowości o wysokim zaangażowaniu mieszkańców w działalność 

kulturalną do których należy zaliczyć: Zagórze (117,65), Niesulów (64,52), Górki (64,52), 

Ludwików (41,88), Pławno 1 (41,41), czy Pławno 2(36,07).  

 

Ryc. 27. Liczba osób biorących aktywny udział w działalności instytucji kultury (członkowie 
grup artystycznych, kół, klubów) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

Źródło: opracowanie własne  

 

Miejscowości, wykazujące się niekorzystną sytuacją w zakresie uczestnictwa w życiu 

publicznym i kulturalnym Gminy to: Borki, Borowa, Chrostowa, Górka, Graby, Huby 

Kotfińskie, Kajetanowice, Kotfin, Michałopol, Młynek, Ojrzeń, Piaski, Skrzypiec, Spalastry, 

Stęszów, Strzała, Włynice, Wygoda, Zabrodzie, Zielonka (wsk. 0,00), a także Wojnowice 

(12,63), Ruda (14,71) i Ciężkowice (20,30).  
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2.1.10. Poziom edukacji 

Do oceny poziomu edukacji wykorzystano wyniki egzaminu po VI klasie szkoły 

podstawowej. Dla ujednolicenia informacji zaproponowano wskaźnik opisujący średni wynik 

obejmujący przedmioty z pierwszej części sprawdzianu (język polski, matematyka oraz język 

angielski) w roku szkolnym 2015/201617. Najwyższe oceny uczniowie z Gminy Gidle osiągnęli 

z języka obcego (67,8%), zaś niewiele niższe były wyniki z języka polskiego (67,0%) Przedmiot 

ścisły (matematyka) wypadł natomiast zdecydowanie słabiej – średni wynik był na poziomie 

51%. Osiągnięte przez uczniów wyniki nie odbiegają znacząco od wartości średnich dla 

powiatu radomszczańskiego, natomiast są niższe o kilka procent od wartości średnich dla 

całego województwa łódzkiego (j. angielski – 71%, j. polski – 70%, matematyka – 54,0%).  

 

Tab.15. Wyniki egzaminu w szkołach podstawowych po VI klasie w roku szkolnym 2015/2016  

  język polski matematyka język angielski 

woj. łódzkie 70,0 54,0 71,0 

powiat radomszczański 67,5 50,1 65,0 

gmina Gidle 67,0 51,0 67,8 

Źródło: http://www.oke.lodz.pl 

 

Uśredniony wynik wszystkich przedmiotów ze sprawdzianu po VI klasie wskazał na 

przestrzenne dysproporcje w poziomie edukacji w Gminie Gidle, co zostało zaprezentowane 

na ryc. 28 oraz w tab. 16. Ponadto oprócz miejscowości zawartych w tabeli w 9 jednostkach 

żaden z uczniów nie zdawał egzaminu szóstoklasisty w roku szkolnym 2015/2016: Borki, 

Chrostowa, Huby Kotfińskie, Kotfin, Ludwików, Pławno 2, Skrzypiec, Strzała i Zielonka.  

Uczniowie z terenu Gminy Gidle mają możliwość edukacji w swojej gminie jedynie do 

poziomu gimnazjum. Osoby kontynuujące dalsza naukę muszą dojeżdżać do szkół spoza 

terenu gminy, głównie na terenie powiatu radomszczańskiego (Radomsko), bądź 

częstochowskiego. Na terenie Gminy funkcjonują dwa przedszkola, dwie szkoły podstawowe, 

jedno gimnazjum oraz jeden zespół szkolno-gimnazjalny18.  

                                                           
17 Wg danych OKE w Łodzi 
18 Wg informacji zawartych w dokumentach planistycznych i strategicznych gminy: Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego (załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/198/10 rady gminy w Gidlach z 
dnia 04.11.2010 r.); Strategia rozwoju Gminy Gidle na lata 2016-2025 
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Ryc. 28. Średni wynik egzaminu po VI klasie w roku szkolnym 2015/2016 (w %) 

Im ciemniejszy kolor tym wynik bardziej odbiegający na niekorzyść od wartości referencyjnej dla 
Gminy = 61,93 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi
19

  

Tab. 16. Miejscowości wykazujące się niekorzystną sytuacją w zakresie wyników sprawdzianu 
szóstoklasisty  

Miejscowość Średni wynik sprawdzianu szóstoklasisty (%) 

GIDLE - GMINA 61,93 

Michałopol 0,00 

Młynek 0,00 

Spalastry 0,00 

Ojrzeń 25,00 

Gidle 2 49,10 

Wygoda 50,83 

Stęszów 52,33 

Zagórze 53,33 

Włynice 54,30 

Graby 56,11 

Gowarzów 58,83 

Ciężkowice 58,89 

Źródło: http://www.oke.lodz.pl 
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II.2.2. SFERA GOSPODARCZA 

Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w "Wytycznych...." stan kryzysowy danego 

obszaru może wynikać również z niskiego poziomu przedsiębiorczości na analizowanym 

terenie. Dobrze rozwinięta sfera działalności gospodarczej stanowi najczęściej o potencjale 

kapitału ludzkiego w zakresie działalności indywidualnej, ale także jest wypadkową takich 

zmiennych jak renta położenia czy wsparcie władz gminnych w sferze rozwoju lokalnej 

przedsiębiorczości. Struktura działalności gospodarczej w Gminie Gidle wskazuje, że 

głównym kierunkiem działalności gospodarczej w gminie jest handel, rzemiosło oraz różnego 

rodzaju usługi. Znaczna cześć mieszkańców swoje potrzeby zawodowe zaspokaja również w 

sąsiednich gminach na terenie powiatu radomszczańskiego i sąsiednich miastach, tj. 

Radomsku i Częstochowie20.  

Wśród największych na terenie Gminy zakładów o różnych profilach działania należy 

wymienić: ETB Spółka z o.o. Oddział w Gidlach; Gama Metal Sp. z o.o. i Fabryka Drutów 

Specjalnych sp. z o.o. w Borowie; Tadeusz Chaś „GIDPOL I” w Gidlach - firma handlowo-

transportowospedycyjna świadcząca usługi w zakresie transportu krajowego i 

międzynarodowego, importu oraz eksportu; Mariusz Skrzypczyński Transport Krajowy i 

Międzynarodowy, Zakład Handlowy w Ciężkowicach – firma transportowa; Mariusz Załóg 

Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa „KLONEX” w Ciężkowicach - produkcja mebli; 

Krzysztof Załóg Firma Handlowo – Produkcyjno – Usługowa „KLONEKS” w Ciężkowicach – 

produkcja mebli; Marek Olejnik Piekarnia w Gidlach – produkcja pieczywa, produkcja 

świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek; Marcin Borek P.H.U. „BUDMART” w Gidlach – 

market „MiniMrówka” – sprzedaż materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego; 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Prohurt” s.c. w Pławnie – materiały budowlane; Tartaki w 

Gidlach, Pławnie i Borowie. 

Analiza przeprowadzona na potrzeby programu rewitalizacji oparta została o dane 

wygenerowane z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Na koniec 

2016 roku w Gminie Gidle zgodnie z ww. bazą, zarejestrowanych było 321 podmiotów 

gospodarczych, co stanowiło 83,42 firmy na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym. 

Natomiast dane Głównego Urzędu Statystycznego, oparte na bazie REGON wskazują,  

że liczba wszystkich podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gidlach wynosiła  
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na koniec 2015 roku 447, co stanowiło 11,5 przedsiębiorstwa na 100 mieszkańców 

w wieku produkcyjnym. Analiza porównawcza  wskazała, że poziom  rozwoju 

przedsiębiorczości  na  terenie  Gminy Gidle jest niższy niż w województwie łódzkim oraz

powiecie radomszczańskim (odpowiednio 15,8 i 12,6 podmiotu/100 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym). Tym samym można uznać, że sfera gospodarcza stanowi znaczącą miarę

degradacji Gminy i powinna posłużyć jako jeden z pomocniczych czynników przy 

wyznaczeniu obszarów zdegradowanych i rewitalizacji w Gminie Gidle.  

Ryc. 29. Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w bazie CDEiG – w przeliczeniu 
na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym (A) oraz ogółem (B)  

Im ciemniejszy kolor tym wynik bardziej odbiegający na niekorzyść od wartości referencyjnej dla 
Gminy = 83,42 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bazy CDEiG, GUS 
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Tab. 17. Miejscowości wykazujące się niekorzystną sytuacją w zakresie liczby 
zarejestrowanych podmiotów gospodarczych  

Miejscowość Podmioty zarejestrowane w CDEiG/ 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym 

Gidle - gmina 83,42 

Kotfin 0,00 

Spalastry 0,00 

Zagórze 0,00 

Zielonka 0,00 

Piaski 14,81 

Kajetanowice 18,87 

Zabrodzie 19,23 

Stęszów 23,26 

Ludwików 33,33 

Strzała 34,48 

Włynice 49,18 

Ciężkowice 50,15 

Niesulów 53,57 

Młynek 55,56 

Graby 60,00 

Ojrzeń 62,50 

Borowa 69,15 

Górka 75,19 

Michałopol 81,97 

Źródło: opracowanie własne  

W celu zmierzenia poziomu przedsiębiorczości i aktywizacji gospodarczej 

skonstruowano wskaźnik dotyczący liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

zarejestrowanych w bazie CDEiG w przeliczeniu na 1000 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym. Tak skonstruowany wskaźnik wykazał mocno zróżnicowany poziom 

aktywności wśród mieszkańców Gminy, dla której wartość referencyjna wyniosła 83,42. W 8 

jednostkach wskaźnik przekraczał wartość 100 i są to: Stanisławice (148,76), Borki (147,06), 

Huby Kotfińskie (125,0), Gidle 1 (120,39), Pławno 1 (113,11), Wygoda (104,48), Chrostowa 

(100,) i Gidle 2 (100,0). Z punktu widzenia rewitalizacji istotniejsze są jednak jednostki, które 

wykazują inercję oraz w których następuje szczególnie niski poziom przedsiębiorczości. Do 

tej grupy zaliczyć można m.in.: Zabrodzie (19,23), Kajetanowice (18,87), czy Piaski (14,81), a 

szczególnie Zagórze, Zielonkę, Spalastry oraz Kotfin, w których nie odnotowano żadnego 

zarejestrowanego w bazie CDEiG podmiotu gospodarczego.  

Drugim wskaźnikiem ze sfery gospodarczej, który uwzględniono w analizie jest 

dynamika relacji pomiędzy nowo zarejestrowanymi podmiotami, a podmiotami 

wyrejestrowanymi na przestrzeni lat 2015-2016. Analiza z dwu ostatnich lat wskazuje na 

niekorzystny trend, bowiem więcej przedsiębiorstw jest wyrejestrowywanych aniżeli 
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powstaje nowych. Tym samym wpływa to na zmniejszenie ogólnej liczby firm, których na 

terenie całej Gminy ubyło 37 na przestrzeni dwóch lat. Wskaźnik dynamiki w 2016 wyniósł 

zatem 93,51 (2015 = 100), co oznacza spadek o blisko 7 punktów procentowych. Wskazuje to 

na silną dynamikę spadku oraz słabą kondycję lokalnych przedsiębiorstw. W największym 

stopniu problem słabej kondycji przedsiębiorstw dotyczy takich jednostek jak: Zabrodzie, 

Kajetanowice, Piaski, Huby Kotfińskie i Zagórze, gdzie na skutek wyrejestrowania nie 

pozostał ani jeden podmiot gospodarczy (wskaźnik spadł do 0,00). Ponadto niską kondycję 

przedsiębiorczości obserwuje się w miejscowościach: Gidle 2 (wskaźnik dynamiki - 22,22), 

Stanisławice (25,00), Pławno 2 (33,33). W trzech kolejnych miejscowościach wskaźnik 

wyniósł 50,00, co oznacza że liczba podmiotów zmalała o połowę (Stęszów, Włynice i Ruda). 

W kilku miejscowościach odnotowano istotny wzrost dynamiki przyrostu podmiotów 

gospodarczych, zwłaszcza Borowa, gdzie wyrejestrowano dwie firmy, zaś powstało sześć 

nowych (wskaźnik 300,00), czy Gowarzów i Wygoda, gdzie liczba firm wzrosła dwukrotnie 

(200,00).  

 

Ryc. 30. Relacja liczby nowo zarejestrowanych podmiotów w bazie CDEiG do podmiotów 
wyrejestrowanych z bazy w latach 2015-2016 (2015=100)  

Im ciemniejszy kolor tym wynik bardziej odbiegający na niekorzyść od wartości referencyjnej dla 
Gminy = 93,51 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bazy CDEiG, GUS 
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Tab. 18. Miejscowości wykazujące się niekorzystną sytuacją w zakresie relacji podmiotów 
nowo zarejestrowanych do wyrejestrowanych (2015-2016)  

Miejscowość Relacja podmiotów nowo zarejestrowanych do wyrejestrowanych w latach 2015-2016 (2015 = 100) 

Gidle - gmina 93,51 

Chrostowa 0,00 

Huby kotfińskie 0,00 

Kajetanowice 0,00 

Kotfin 0,00 

Młynek 0,00 

Piaski 0,00 

Spalastry 0,00 

Strzała 0,00 

Zabrodzie 0,00 

Zagórze 0,00 

Zielonka 0,00 

Gidle 2 22,22 

Stanisławice 25,00 

Pławno 2 33,33 

Ruda 50,00 

Stęszów 50,00 

Włynice 50,00 

Górki 66,67 

Górka 75,00 

Źródło: opracowanie własne  

 

II.2.3. SFERA ŚRODOWISKOWA 

Specyfika peryferyjnego położenia Gminy Gidle na skraju województwa łódzkiego ma 

również swoje przełożenie na występowanie (czy też brak) wielu niekorzystnych czynników 

środowiskowych. Gmina jest położona nieco na uboczu względem głównych ciągów 

komunikacyjnych. Jedynie przez północno-zachodnią część gminy przebiega droga krajowa 

DK91, zaś nieco dalej na północ na samej granicy Gminy przebiega linia kolejowa. Stąd ruch 

komunikacyjny nie generuje nadmiernie uciążliwego hałasu. Zagrożenie hałasem w stopniu 

przekraczającym dopuszczany próg występuje jedynie czasowo, w obszarze głównych ciągów 

komunikacyjnych21. Również układ infrastruktury energetycznej pokazuje, że gmina Gidle 

leży poza strefą intensywnego przesyłu energii elektrycznej, a co za tym idzie w strefie 

nieistotnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego, poniżej 

wielkości dopuszczalnych.  

                                                           
21 Gminny Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gidle, s. 45 
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Teren Gminy zalicza się do obszaru o największych zasobach wód powierzchniowych 

w zlewni Odry. Gęstość sieci rzecznej na obszarze gminy wynosi około 1 km /1 km². Główna 

rzeka Warta jest częściowo uregulowana i obwałowana, co pozwala utrzymać przepustowość 

doliny dla wezbranych wód powodziowych. Na terenie Gminy nie występuje większość 

obszarów chronionych z mocy ustawy o ochronie przyrody. Ustanowionymi prawnie 

formami ochrony przyrody są jedynie pomniki przyrody, obejmujące pojedyncze drzewa oraz 

lasy ochronne, ustanowione Zarządzeniem MOŚZNiL nr 181 z dnia 23.10.1996 r. w sprawie 

uznania za ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie 

PGL Nadleśnictwa Gidle22.  

 

2.3.1. Występowanie czynników wpływających niekorzystnie na stan środowiska 

Nie bez znaczenia dla oceny stanu środowiska jest stan i zróżnicowanie zabudowy 

zarówno mieszkaniowej, przemysłowej, jak i substancji zabytkowej. W Gminie Gidle 

najbardziej istotnymi czynnikami oddziaływującymi na szeroko rozumianą sferę 

środowiskową są właśnie kwestie związane z różnego rodzaju zabudową, jej doposażeniem, 

w infrastrukturę i instalacje techniczne. Zróżnicowanie i stan zabudowy wpływa 

bezpośrednio na stan środowiska. W starych obiektach głównym źródłem ogrzewania jest 

często niskokaloryczny węgiel oraz występuje koncentracja obiektów pokrytych azbestem. 

Jest to jeden z bardziej szkodliwych materiałów wykorzystywanych w budownictwie. Jego 

obecność wpływa na wzrost zachorowalności na szereg chorób układu oddechowego.  

Z podstawowych urządzeń infrastrukturalnych nie ma większego problemu z 

dostępem do sieci wodociągowej. Gmina jest prawie w całości podłączona do sieci 

wodociągowej. Obecnie jedynie dwie miejscowości sołectwa Stanisławice (Stanisławice i 

Strzała) nie są podłączone do wodociągu23. Dużo mniej korzystnie wygląda sytuacja z 

dostępem do pozostałych mediów.  Sieć kanalizacyjna działa na terenie sołectw Gidle 

(miejscowości: Gidle i Niesulów), Pławno oraz Zagórze i jest obsługiwana przez oczyszczalnię 

ścieków w Gidlach. W pozostałych miejscowościach ścieki są gromadzone w zbiornikach 

bezodpływowych, a następnie transportowane do oczyszczalni. Część gospodarstw nadal ma 

                                                           
22 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, s. 8-10; Załącznik nr 1 do uchwały nr 
XLII/198/10 rady gminy w Gidlach z dnia 04.11.2010 r. 
23

 Strategia rozwoju Gminy Gidle na lata 2016-2025, s.48; Uchwała nr XXV/179/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 
15 grudnia 2016 r. 
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nieuporządkowaną gospodarkę ściekową, a nieoczyszczone ścieki bywają wywożone 

bezpośrednio na pola lub do gruntu i okolicznych rowów24.  

Z pozostałych urządzeń sieciowych największym problemem jest dostępność do sieci 

gazowej oraz ciepłowniczej, które to elementy posłużyły jako miary degradacji w sferze 

środowiskowej w niniejszej diagnozie. Brak powyższej infrastruktury (żadna z miejscowości w 

Gminie nie posiada sieci gazowej i ciepłowniczej) powoduje, że mieszkańcy zmuszeni są do 

korzystania z indywidualnych, często przestarzałych i mało efektywnych źródeł ogrzewania. 

Przez obszar gminy przebiegają co prawda dwa gazociągi wysokiego ciśnienia relacji Bobry – 

Częstochowa, które mogłyby być źródłem gazu dla zaopatrzenia potencjalnych odbiorców w 

Gminie25. Tym niemniej na terenie Gminy brak jest dostępu do sieci gazu przewodowego. 

Obiekty użyteczności publicznej i obiekty usługowe (szkoły, przedszkola) wyposażone są w 

nowoczesne kotłownie na olej opałowy i ekogroszek26. Jednak do ogrzewania większości 

obiektów mieszkaniowych i usługowych w gminie wykorzystywane są piece i kotłownie 

opalane tradycyjnymi paliwami tj. węglem i drewnem. Zapotrzebowanie na energię cieplną 

w około 80% jest pokrywane poprzez wykorzystywanie palenisk indywidualnych, a w 20% 

poprzez energię z kotłowni lokalnych. Działające na terenie gminy Gidle kotłownie są przede 

wszystkim opalane węglem, koksem, miałem węglowym i olejem27.  

 

2.3.2. Obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi i stanu środowiska 

Gmina Gidle posiada „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Gidle na lata 2016-2032”, w którym zaplanowano działania na rzecz usuwania azbestu i 

wyrobów azbestowych. Program wskazuje w celach i zadaniach priorytet bezpiecznego 

usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest28. Gmina w odpowiedzi  

na problem występowania tego szkodliwego odpadu na swoim terenie prowadzi 

inwentaryzacje obiektów wymagających demontażu i odbiorze azbestu. Dane na koniec 2016 

                                                           
24

 Strategia rozwoju Gminy Gidle na lata 2016-2025, s.49; Uchwała nr XXV/179/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 
15 grudnia 2016 r. 
25

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, s. 21; Załącznik nr 1 do uchwały nr 
XLII/198/10 rady gminy w Gidlach z dnia 04.11.2010 r. 
26

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, s. 21; Załącznik nr 1 do uchwały nr 
XLII/198/10 rady gminy w Gidlach z dnia 04.11.2010 r. 
27

 Strategia rozwoju Gminy Gidle na lata 2016-2025, s.51; Uchwała nr XXV/179/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 
15 grudnia 2016 r. 
28 Na podstawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Gidle na lata 2016-2032”, 
Uchwała nr XXII/153/16 Rady Gminy w Gidlach z dnia 29 września 2016 r.  
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roku wskazują, że w Gminie Gidle zinwentaryzowano łącznie 2 806 853 kg wyrobów 

azbestowych, z czego zdecydowana większość (2 778 704 kg) należy do osób fizycznych, 

natomiast 28 149 kg wyrobów – do osób prawnych. Największa ilość materiałów 

zawierających azbest zlokalizowana jest w obrębie Borowa (łącznie 358 204 kg), następnie 

zaś kolejno – w Piaskach (282 700 kg), Ciężkowicach (255 614 kg) i Gidlach (243 681 kg). W 

ośmiu kolejnych miejscowościach ilość azbest wynosi między 100-200 tys. kg. Najmniej 

wyrobów zawierających azbest zlokalizowano w obrębach Górka, Wygoda i Chrostowa. 

Średnia wartość wskaźnika nasycenia wyrobami azbestowymi wyniosła 456,10 

kg/mieszkańca. Wskaźniki odbiegające na niekorzyść od wartości referencyjnej 

charakteryzowały w sumie 13 obrębów, przy czym najgorzej sytuacja przedstawia się w 

następujących jednostkach: Kotfin (2167,3), Włynice (1696,6), Zabrodzie (1454,3), Piaski 

(1267,7), Skrzypiec (1159,10), Kajetanowice (1144,10), Borowa (1126,4), Michałopol 

(1105,0), Zagórze (865,8) i Chrostowa (809,2).  

Dokonując pomiaru szczególnej koncentracji azbestu w poszczególnych 

miejscowościach wzięto pod uwagę ilość wyrobów azbestowych zlokalizowanych w 

poszczególnych jednostkach przestrzennych w stosunku do ogólnej ich masy w Gminie Gidle. 

Tak skonstruowany wskaźnik wykazał, iż największe ilości azbestu zinwentaryzowano w 

następujących obrębach: Borowa (12,8% ogółu azbestu w Gminie), Piaski (10,1%), 

Ciężkowice (9,1%), Gidle (8,7%), Kotfin (6,6%) i Włynice (6,3%).  

Tab. 19. Miejscowości wykazujące się niekorzystną sytuacją w zakresie ilości wyrobów 
zawierających azbest – udział miejscowości w Gminie (Gmina=2 806 853 kg=100%)  

Miejscowość Ilość wyrobów zawierających azbest [kg] - udział miejscowości w Gminie Gmina=2806853 kg=100%) 

Gidle - gmina 3,0 

Borowa 12,8 

Piaski 10,1 

Ciężkowice 9,1 

Kotfin 6,6 

Włynice 6,3 

Ruda 4,8 

Zabrodzie 4,5 

Gidle 1 4,3 

Gidle 2 4,3 

Kajetanowice 4,2 

Wojnowice 4,2 

Michałopol 4,0 

Stęszów 3,3 

Źródło: opracowanie własne  
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Ryc. 31. Ilość wyrobów zawierających azbest wg obrębów ewidencyjnych 

Dane wg obrębów: A) udział wyrobów azbestowych zlokalizowanych w jednostce w stosunku do 

ogólnej ilości azbestu w Gminie (%); B) łączna masa wyrobów zawierających azbest w danej jednostce 

(w kg) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gidlach, Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Gidle 2019-2032 

 

II.2.4. SFERA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA 

Kluczowymi elementami sfery przestrzenno – funkcjonalnej w rozumieniu 

Wytycznych Ministerstwa w zakresie rewitalizacji są m.in.: słaba dostępność do 

podstawowych usług, niski poziom obsługi komunikacyjnej, słaba dostępność do 

mieszkań/lokali mieszkalnych (w tym pochodzących z zasobu gminy: komunalnych, 

socjalnych), niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, 

rozwiązania urbanistyczne oraz jakość terenów publicznych. Jak wynika z zapisów Studium, 

w kwestii podnoszenia jakości przestrzeni publicznych (w tym rynków w miejscowościach 
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Gidle i Pławno) przyjęto odpowiednie zapisy w zakresie podnoszenia walorów użytkowych i 

estetycznych, które będzie: eksponować zachowane wartości historyczne centralnych 

placów miejscowości (rynków), jako elementów zabytkowych układów przestrzennych, dążyć 

do uprzywilejowania ruchu pieszych, a także kształtować funkcjonalność tych przestrzeni 

jako miejsc spotkań, wypoczynku i wydarzeń społeczno-kulturalnych29. Szczegółowa 

diagnoza Gminy pozwoliła określić trzy wskaźniki różnicujące przestrzeń pod względem 

koncentracji wybranych problemów funkcjonalno-przestrzennych.  

 

2.4.1. Dostępność do mieszkań komunalnych 

Na potrzeby niniejszej analizy ocenie poddano rozmieszczenie komunalnych zasobów 

mieszkaniowych w Gminie. Zgodnie z danymi Urzędu Gminy na koniec 2016 w ramach 

mieszkaniowego zasobu Gminy Gidle znajdowało się 31 mieszkań komunalnych i 5 mieszkań 

socjalnych co łącznie daje 36 mieszkań. Odnosząc się do wartości relatywnych daje to 

wskaźnik 5,85 lokali na 1000 mieszkańców. Z jednej strony stosunkowo duża liczba mieszkań 

pochodzących z zasobów komunalnych jest pozytywną oznaką troski jednostki 

samorządowej o potrzeby lokalowe obywateli. Z drugiej natomiast, wskazuje na 

występowanie problemów społecznych na danym terenie. Pierwszeństwo w przyznaniu 

mieszkania komunalnego mają bowiem osoby spełniające określone kryterium dochodowe, 

które nie mogą pozwolić sobie na kupno własnego mieszkania na rynku pierwotnym czy 

wtórnym.  

Koncentracja mieszkań komunalnych wskazuje również na występowanie problemów 

technicznych, bowiem stan techniczny i poziom wyposażenia powyższych lokali w 

podstawową infrastrukturę techniczną nie jest zadawalający. Często nie odpowiada również 

normom związanym z efektywnością energetyczną, co przyczynia się między innymi do 

pogłębiania problemu niskiej emisji.  

 

                                                           
29

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, s. 26; Załącznik nr 1 do uchwały nr 
XLII/198/10 rady gminy w Gidlach z dnia 04.11.2010 r. 
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Ryc. 32. Liczba mieszkań komunalnych i socjalnych: A) w przeliczeniu na 1000 mieszkańców; 
B) ogółem  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gidlach 

 

Tab. 20. Miejscowości wykazujące się niekorzystną sytuacją w zakresie liczby mieszkań 
socjalnych i komunalnych  

Miejscowość Liczba mieszkań socjalnych i komunalnych/1000 mieszkańców 

Gidle - gmina 5,85 

Włynice 114,29 

Kotfin 35,29 

Pławno 2 22,95 

Gidle 2 14,41 

Wojnowice 12,63 

Źródło: opracowanie własne  
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2.4.2. Poziom obsługi komunikacyjnej  

W ramach sfery przestrzenno-funkcjonalnej analizie poddano również poziom obsługi 

komunikacyjnej. W kwestii mobilności oraz przemieszczania się mieszkańców w większości 

muszą zdać się na indywidualne środki transportu. Z uwagi na silne w ostatnich latach 

preferencje proekologicznych środków transportu istotną kwestią w tej sferze pozostaje 

dostępność do ścieżek i tras rowerowych. W przypadku Gminy Gidle jest to znaczący 

problemem. Brak jest bowiem wydzielonych i odpowiednio przygotowanych tras 

rowerowych, które usprawniłyby swobodne przemieszczanie się zarówno w obrębie 

poszczególnych miejscowości, jak i pomiędzy poszczególnymi jednostkami na terenie Gminy. 

Jedyny fragment ścieżki rowerowej istnieje w obrębie Pławno 1 i biegnie wzdłuż ulicy 

Gidelskiej. Łączna długość ścieżki to 1,4 km30. Pozostałe miejscowości nie posiadają ścieżek. 

Brak istnienia spójnej sieci ciągów rowerowych w Gminie utrudnia dostępność do 

podstawowych usług, istniejących obiektów sportowo-rekreacyjnych, czy terenów zielonych.  

Drugim elementem usprawniającym sprawne przemieszczanie się są odpowiednio 

przygotowane ciągi piesze. W Gminie w większości miejscowości brak jest chodników. Trakty 

piesze znajdują się jedynie w miejscowościach: Górka, Ruda, Wojnowice oraz Pławno (za 

wyjątkiem ulicy Makowej) oraz na większości ulic w siedzibie Gminy – Gidlach (za wyjątkiem 

ulic: Leśna, Konopnickiej, Mickiewicza, Słowackiego i Ogrodowa). Brak odpowiednio 

przygotowanych, utwardzonych, oznakowanych i oświetlonych ciągów pieszych wpływa na 

bezpieczeństwo (czy raczej jego brak) pieszych oraz powoduje zagrożenie w ruchu 

drogowym.  

 

II.2.5. SFERA TECHNICZNA  

Całości przeprowadzonej analizy pod kątem oceny negatywnych zjawisk i procesów w 

kontekście rewitalizacji wg wytycznych ministerialnych dopełnia sfera techniczna, rozumianą 

przede wszystkim jako degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 

przeznaczeniu mieszkaniowym. W jej ramach szczególną uwagę zwraca się na degradację 

stanu technicznego obiektów budowlanych oraz brak funkcjonowania rozwiązań 

technicznych umożliwiających efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, przede 

wszystkim w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska. Kwestię doposażenia 

                                                           
30

 Statystyczne Vademecum Samorządowca, GUS, Warszawa  
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mieszkań w podstawową infrastrukturę omówiono przy okazji sfery środowiskowej. 

Natomiast przy ocenie stanu technicznego budynków warto zwrócić uwagę na stan i 

zróżnicowanie zabudowy nie tylko mieszkaniowej, ale także przemysłowej, czy substancji 

zabytkowej.  

 

2.5.1. Degradacja stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o przeznaczeniu 

mieszkaniowym 

Istotny element sfery technicznej determinowany jest strukturą zabudowy 

wynikającej z dziedzictwa historycznego Gminy. Ze względu na swoje położenie geograficzne 

oraz historię i dziedzictwo kulturowe Gmina Gidle posiada znaczący zasób dziedzictwa 

historyczno-kulturowego w postaci zabytków architektury (szczególnie architektury 

sakralnej) oraz zabytkowych form zabudowy. Zachowane obiekty dziedzictwa historycznego 

oraz układy urbanistyczne stanowią obecnie o lokalizacji obszarów charakteryzujących się 

koncentracją problemów technicznych. Związane są one przede wszystkim z wiekiem 

zabudowy, jej zabytkowych charakterem oraz postępującą degradacją ze względu na znaczną 

kosztochłonność działań, które muszą być realizowane zgodnie z wytycznymi Konserwatora 

Zabytków. Specyfika przestrzenna i funkcjonalna Gminy pozwoliła określić obszary o 

największej liczbie obiektów wpisanych zarówno do Gminnej Ewidencji Zabytków, jak i do 

rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W sumie, na terenie Gminy 

zlokalizowanych jest 50 obiektów/zespołów zabytków31 wskazanych jako szczególne 

dziedzictwo historyczne, w tym 6 wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, zaś pozostałe figurują w rejestrze Gminy32.  

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego część obiektów bądź zespołów zabytków została zakwalifikowana to do 

obszarów wymagających rehabilitacji wynikającej z ze znacznego nagromadzenia zabytkowej 

zabudowy. Dotyczy to również przestrzeni publicznych w rejonie rynków i terenów 

przyległych położonych w obrębie stref ochrony konserwatorskiej oraz parków. Do terenów 

wymagających rehabilitacji zaliczono m.in.:  

                                                           
31

 wg danych otrzymanych z Urzędu Gminy w Gidlach  
32

 w rozbiciu na pojedyncze obiekty pełna lista obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków Gminy Gidle 
liczy 74 pozycje 
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 rejony rynków w miejscowościach Gidle i Pławno, położone w obrębie stref B 

ochrony konserwatorskiej, 

 teren parku przy szpitalu w Pławnie, 

 teren zespołu dworskiego w Ciężkowicach, jako strefy A ochrony konserwatorskiej33.  

 

Ryc. 33. Liczba budynków wpisanych do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków A) udział w ogólnej liczbie obiektów 
zabytkowych w Gminie (%) B) ogółem  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Gminy w Gidlach 

 

Generalnie duże nasycenie obiektami zabytkowymi powoduje większe wymagania w 

zakresie nakładów na rehabilitację obiektów i ich modernizację pod kątem poprawy stanu 

technicznego. W tym zakresie miejscowościami wykazującymi niekorzystną sytuację są: 

Pławno 2, Gidle 2, Włynice, Ojrzeń, Gidle 1, Pławno 1 i Ciężkowice.  

                                                           
33

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, s. 39; Załącznik nr 1 do uchwały nr 
XLII/198/10 rady gminy w Gidlach z dnia 04.11.2010 r.  
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Wśród grupy zjawisk negatywnych Wytyczne Ministerstwa wyodrębniają także sferę 

techniczną rozumianą jako degradację stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 

przeznaczeniu mieszkalnym. Zgodnie z danymi Banku Danych Lokalnych większość (ok. 85%) 

budynków na terenie Gminy powstała przed 1989 roku, z czego znaczna część (ok. 60%) 

pochodzi jeszcze sprzed 1970 roku. Znaczna część tych budynków wymaga podjęcia działań 

termomodernizacyjnych. Tym bardziej, iż z uwagi na przewagę obiektów mieszkalnych w 

zabudowie, odpowiadają one za znaczną część emisji gazów cieplarnianych. W bieżącej 

dekadzie w budynkach wchodzących w zakres własności publicznej (w tym komunalnej) nie 

prowadzono zbyt wielu zabiegów w zakresie poprawy termoizolacyjności, w tym ocieplenia 

budynków (brak inwestycji), remont dachu (1), czy wymiana stolarki budowlanej (1)34.  

III. IDENTYFIKACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I 

REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY GIDLE  

III.1. OBSZAR ZDEGRADOWANY 

Diagnoza przeprowadzona na potrzeby programu rewitalizacji pozwoliła  

na identyfikację w Gminie Gidle obszarów charakteryzujących się kumulacją zjawisk 

negatywnych w sferze społecznej oraz dodatkowo również w sferach: środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. W wyniku postępowania badawczego oraz 

uwzględnieniem zapisów Ustawy z dnia 9 października o rewitalizacji oraz Wytycznych 

Ministerstwa Rozwoju za obszar zdegradowany uznano te jednostki przestrzenne, w których 

łączna liczba wskaźników spełniających kryteria zdegradowania wynosiła min. 12. Ponadto ze 

względu na kluczowy, społeczny wymiar rewitalizacji, jednostka zakwalifikowana do obszaru 

zdegradowanego (OZ) musiała również charakteryzować się szczególną koncentracją 

problemów społecznych (występowanie minimum 5 z 10 wskaźników spełniających kryteria 

degradacji). Kryteria te spełniło 10 wyodrębnionych jednostek przestrzennych w Gminie, 

zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej oraz ryciną 34. Obszar zdegradowany 

zamieszkuje łącznie 2088 osób (wg stanu na koniec 2016 r.).  

 

 

 

                                                           
34

 Bank Danych Lokalnych, Gospodarka mieszkaniowa i komunalna, GUS, wg stanu 01.11.2016  
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Ryc. 34. Obszary zdegradowane oraz obszary rewitalizacji w Gminie Gidle 

Źródło: opracowanie własne  
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JEDNOSTKI TWORZĄCE OBSZAR ZDEGRADOWANY:  

 Stęszów, 

 Gidle 2, 

 Ciężkowice, 

 Włynice, 

 Ojrzeń, 

 Pławno 2, 

 Graby, 

 Kajetanowice, 

 Michałopol, 

 Piaski.  

III.2. OBSZAR REWITALIZACJI 

Dla wyznaczenia zasięgu obszaru rewitalizacji kierowano się następującymi 

przesłankami wynikającymi z Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. 2015 

poz. 1777) oraz zapisami Wytycznych Ministerstwa w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020: 

 obszar rewitalizacji to całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego  

się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk; 

 obszar rewitalizacji to obszar o istotnym znaczeniu dla rozwoju lokalnego; 

 obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni 

gminy oraz nie może być zamieszkiwany przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

Uwzględniając powyższe założenia oraz przyjęta procedura badawcza, pozwoliły 

zidentyfikować trzy jednostki przestrzenne, które spełniają łącznie wszystkie wyżej wskazane 

warunki. Jednostki te przydzielone zostały do trzech podobszarów rewitalizacji – wg 

poniższego wykazu.  

 

JEDNOSTKI TWORZĄCE PODOBSZARY REWITALIZACJI:  

 PODOBSZAR REWITALIZACJI 1 (OR1): Gidle 2 

 PODOBSZAR REWITALIZACJI 2 (OR2): Ciężkowice 

 PODOBSZAR REWITALIZACJI 3 (OR3): Pławno 2  
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Podobszar rewitalizacji nr 1 (OR 1) zajmuje teren 23,885 ha, co stanowi 0,21% 

powierzchni miasta i jest zamieszkany przez 347 mieszkańców (stan na koniec 2016 roku), co 

stanowi 5,64% ludności Gminy. Podobszar rewitalizacji nr 2 (OR 2) obejmuje teren 50,668 ha, 

co stanowi 0,44% powierzchni Gminy i zamieszkany jest przez 542 osoby, co stanowi 8,81% 

mieszkańców Gminy. Podobszar rewitalizacji nr 3 (OR 3) obejmuje teren 11,056 ha, co 

stanowi 0,09% powierzchni Gminy i zamieszkany jest przez 305 osób, co stanowi 4,96% 

mieszkańców Gminy.  

Łącznie tereny włączone do trzech podobszarów rewitalizacji zajmują teren 85,609 

ha35, co stanowi 0,74% powierzchni Gminy i są zamieszkiwane przez 1194 osoby, co stanowi 

19,40% ogółu mieszkańców Gminy Gidle. Na powyższym terenie prowadzona będzie 

kompleksowa rewitalizacja, która zmierzać będzie do przeciwdziałania zdiagnozowanym 

negatywnym zjawiskom.  

Tab. 20. Charakterystyka obszaru zdegradowanego i obszarów rewitalizacji  

  

GMINA 
GIDLE 

(wartość 
referencyjna) 

OZ OR1 OR2 OR3 
OR 

RAZEM 

NEGATYWNE ZJAWISKA SPOŁECZNE 

Bezrobocie 

S1 
Liczba bezrobotnych ogółem/ 1000 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 
58,99 77,40 69,57 61,95 76,14 67,89 

S2 

Liczba bezrobotnych długotrwale/ 

1000 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

34,82 46,74 39,13 32,45 55,84 40,47 

S3 

Udział bezrobotnych w wieku do 25 

roku życia w ogólnej liczbie 

bezrobotnych (%) 

11,45 9,71 25,00 14,29 0,00 13,46 

Pomoc społeczna, 
ubóstwo 

S4 

Dynamika liczby osób objętych 

pomocą społeczną w latach 2015-

2016 w % (2015=100) 

93,05 110,25 160,00 100,00 100,00 107,14 

S5 
Liczba osób objętych pomocą z uwagi 

na ubóstwo/ 1000 mieszkańców 
6,34 10,42 5,76 12,92 6,56 9,21 

Patologie społeczne 

S6 

Liczba osób objętych pomocą 

społeczną ze względu na alkoholizm i 

narkomanię/ 1000 mieszkańców 

2,27 3,42 0,00 5,54 0,00 2,51 

S7 
Liczba „niebieskich kart”/ 1000 

mieszkańców 
2,76 7,71 2,88 1,85 9,84 4,19 

Przestępczość S8 

Liczba czynów karalnych 

stwierdzonych (przestępstwa i 

wykroczenia) ogółem/ 1000 

mieszkańców  

14,46 14,71 25,94 25,83 32,79 27,64 

                                                           
35

 Przy obliczaniu powierzchni uwzględniono wyłącznie część zabudowaną i zamieszkaną sołectwa (tj. 
miejscowość), z pominięciem użytków rolnych, leśnych itp. 
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Niewystarczający 
poziom uczestnictwa 
w życiu publicznym i 
kulturalnym 

S9 

Liczba członków kół i grup 

artystycznych w ramach działalności 

instytucji kultury/ 1000 mieszkańców 

24,70 5,64 0,00 20,30 36,07 18,43 

Niski poziom 
edukacji i kapitału 
społecznego 

S10 
Średni wynik sprawdzianu 

szóstoklasisty (%) 
61,93 45,24 49,1 58,89 0 53,99 

NEGATYWNE ZJAWISKA WSPÓŁWYSTĘPUJĄCE 

Sfera gospodarcza 

Niski stopień 

przedsiębiorczości 
G1 

Podmioty zarejestrowane w CDEiG/ 

1000 mieszkańców w wieku 

produkcyjnym 

83,42 55,72 100,00 50,15 96,45 77,02 

Słaba kondycja 

lokalnych 

przedsiębiorstw  

G2 

Relacja podmiotów nowo 

zarejestrowanych do 

wyrejestrowanych w latach 2015-2016 

(2015 = 100) 

93,51 36,51 22,22 100,00 33,33 35,29 

Sfera środowiskowa 

Obecność substancji 

stwarzających 

zagrożenie dla życia, 

zdrowia ludzi lub 

stanu środowiska 

Ś1 
Ilość wyrobów zawierających azbest 

[kg] – udział miejscowości w Gminie 

(Gmina = 100) 

3,0 
(przeciętny 

udział 1 
miejscowości) 

4,60 8,7 9,1 4,2 5,2 

Słaba dostępność do 

infrastruktury 

prośrodowiskowej 

Ś2 Słaba dostępność do sieci gazowej - 

występowanie na danym terenie (T/N) 
N N N N N N 

Ś3 
Słaba dostępność do sieci 

ciepłowniczej - występowanie na 

danym terenie (T/N) 

N N N N N N 

Sfera funkcjonalno-przestrzenna 

Słaba dostępność do 

mieszkań socjalnych 

i komunalnych 

FP1 
Liczba mieszkań socjalnych i 

komunalnych/1000 mieszkańców 
5,85 15,61 14,41 0,00 22,95 10,05 

Niski poziom obsługi 

komunikacyjnej 

FP2 
Dostęp do chodników - występowanie 

na danym terenie (T/N) 
T/N N T/N N T N 

FP3 
Dostęp do ścieżki (trasy) rowerowej - 

występowanie na danym terenie (T/N) 
T/N N N N N N 

Sfera techniczna 

Degradacja stanu 

technicznego 

obiektów 

budowlanych, w tym 

o przeznaczeniu 

mieszkaniowym i 

zabytkowych  

T1 

Udział miejscowości ze względu na 

liczbę obiektów wpisanych do 

ewidencji zabytków oraz rejestru 

Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków w stosunku do ogółu tego 

typu obiektów w Gminie (Gmina = 

100)  

3,0 

(przeciętny 
udział 1 

miejscowości ) 

8,8 24,5 2,0 44,9 23,8 

T – tak, N – nie  

Źródło: opracowanie własne  
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III.2.1. POGŁĘBIONA DIAGNOZA OBSZARU REWITALIZACJI W GMINIE 

 

Efektem przeprowadzonej diagnozy i negatywnych zjawisk kryzysowych było 

wydzielenie trzech obszarów zakwalifikowanych do działań rewitalizacyjnych. Charakteryzują 

się one przede wszystkim koncentracją problemów społecznych, na które nakładają się 

dodatkowo zjawiska kryzysowe z innych sfer: gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-

przestrzennej i technicznej.  

Podobszar rewitalizacji nr 1 (OR1) znajduje się w centralnej części Gminy. Obejmuje 

on północno-zachodnią część miejscowości Gidle, którego główne osie wyznaczają ulice: 

Pławińska oraz Częstochowska i Plac Dominikański. Całości obszaru dopełniają trzy mniejsze 

ulice: Klasztorna, Ogrodowa i Szkolna. Obszar ten tworzy zwartą i spójną całość stanowiącą 

wyraźnie wyodrębnioną część miejscowości gminnej, której druga (równie wyraźnie 

wyodrębniona i zaznaczająca się w przestrzeni) część położona jest na południowy wschód 

od OR1. Łącznikiem obu tych fragmentów miejscowości, która ma charakter wielodrożnicy, 

jest ulica Wolności. Wydzielona jednostka przestrzenna, tzw. Gidle 2, stanowiąca pierwszy 

podobszar rewitalizacji, obejmuje swym zasięgiem obszary pełniące zarówno funkcje 

mieszkaniowe, jak i produkcyjne, handlowe, usługowe (w tym edukacja, ochrona zdrowia), 

sakralne oraz rekreacyjne. Ważnym elementem OR1 jest także wysoki udział obiektów 

zabytkowych, które stanowić powinny ważny element przy generowaniu działań 

wpływających na rozwój kapitału społecznego. Znajdują się tu bowiem znaczące i jedne z 

najcenniejszych obiektów zabytkowych na terenie Gminy, wpisane do rejestru zabytków 

nieruchomych województwa łódzkiego, tj.: zespół klasztorny O. O. Dominikanów (1632-

1644) obejmujący kościół, klasztor i spichlerz, a ponadto kościół parafialny p.w. Św. Marii 

Magdaleny (drewniany, XV/XVI w.).  

Zróżnicowana struktura przestrzenna, a także społeczna wpłynęła na natężenie 

występowania szeregu sytuacji kryzysowych. Obejmują one przede wszystkim sferę 

społeczną, szczególnie zaś bezrobocie (w tym bezrobocie długotrwałe oraz wśród osób 

młodych do 25 roku życia), pomoc społeczną, przemoc w rodzinie („niebieskie karty”), niskie 

poczucie bezpieczeństwa (czyny karalne, przestępczość), czy niższy poziom edukacji. Jest to 

również obszar o słabej kondycji gospodarczej wynikającej z częstszego wyrejestrowywania 

podmiotów gospodarczych aniżeli rejestrowania nowych. Istotnym problemem tego obszaru  
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Ryc. 35. Podobszar rewitalizacji OR1 (Gidle 2) 

Źródło: opracowanie własne  
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jest koncentracja negatywnych zjawisk środowiskowych, co ma szczególne znaczenie w 

kontekście bliskiego sąsiedztwa kanału rzeki Warty. 

Na uwagę zasługuje słabe wykorzystanie potencjału istniejących terenów zielonych 

położonych w pobliżu rzeki, które stanowią istotny bufor ekologiczny, ale także ważne 

miejsce w kontekście możliwych działań ukierunkowanych na aktywizację mieszkańców 

(edukacja ekologiczna, funkcja rekreacyjna, organizacja lokalnych wydarzeń kulturalnych 

wzmacniających lokalną tożsamość, integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa itp.). 

Czynnikiem negatywnym, obniżającym i niwelującym pozytywne walory prośrodowiskowe 

tego obszaru, jest nagromadzenie wyrobów zawierających azbest. Dodatkowo niekorzystną 

ocenę wzmacnia brak rozwinięcia infrastruktury technicznej, głównie sieci gazowej i 

ciepłowniczej.  

Na powyższe czynniki nakłada się słaby rozwój i brak rozwiązań w sferze 

funkcjonalno-przestrzennej, Dotyczy to niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej 

powodowany brakiem bezpiecznych i ekologicznych rozwiązań w postaci chodników oraz 

tras rowerowych. Z uwagi na ukształtowanie i ważne położenie tego obszaru w systemie 

funkcjonalno-osadniczym Gminy, rozwój w tej sferze jest szczególnie wskazany. Teren ten 

nie tylko leży bowiem w centralnej części Gminy, ale również stanowi fragment siedziby 

Gminy, jest położony w sąsiedztwie terenów cennych przyrodniczo (Warta, bliskość lasów) i 

jest bezpośrednio połączony z kolejną miejscowością, przy okazji drugą największą w Gminie 

Gidle – Pławnem. Łącznie obszar bezpośrednio sąsiadujący i wzajemnie powiązany z OR1 

zamieszkuje ponad 2,2 tys. osób, co stanowi ponad 36% ogółu mieszkańców Gminy 

skupionych na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Występuje tu również duże natężenia 

usług, handlu, produkcji itp., co znacząco ułatwiłoby mieszkańcom realizację podstawowych 

potrzeb. Dopełnieniem całokształtu niekorzystnych czynników jest swoista mozaika 

zabudowy która koncentruje znaczną liczbę budynków sprzed 1989 roku, co wpływa 

niekorzystnie na zły stan techniczny istniejącej infrastruktury.  

Łącznie na terenie zakwalifikowanym do OR1 zdiagnozowano występowanie aż 15 z 

19 ogółem wskaźników koncentracji negatywnych zjawisk, w tym 7 z 10 wskaźników w sferze 

społecznej.  
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Podobszar rewitalizacji nr 2 (OR2) obejmuje obręb Ciężkowice. Sołectwo to znajduje 

się w południowej części Gminy i położone jest w ciągu głównej osi komunikacyjnej Gminy, 

którą stanowi droga wojewódzka DW 784. Jest to trzecia pod względem wielkości 

miejscowość w Gminie i pełni istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, stanowiąc główny 

ośrodek funkcjonalny obsługujący mieszkańców z miejscowości położonych w południowej 

części Gminy. Ważnym elementem w przestrzeni wsi Ciężkowice (OR2) jest także istniejący 

tu obiekt zabytkowy (zespół), który stanowić powinien ważny element przy generowaniu 

działań wpływających na rozwój kapitału społecznego. Znajduje się tu bowiem znaczący i 

jeden z najcenniejszych kompleksów zabytkowych na terenie Gminy, wpisany do gminnej 

ewidencji zabytków nieruchomych Gminy Gidle tj.: park dwoski z II poł. XIX w. (nr wpisu do 

rej.: A/526/91z), dwór z II poł. XIX w., murowany, podpiwniczony, składający się z korpusu i 

dwóch skrzydeł (A/526/91z), zespół dworski z II poł. XIX w. (A/526/91z)  

Na wskazanym terenie występuje koncentracja takich problemów społecznych jak: 

bezrobocie (w tym osób młodych do 25 roku życia), znaczny udział osób korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej, ubóstwo, patologie (alkoholizm), przestępczość, 

niedostateczny poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym oraz niski poziom 

edukacji. Obszar ten cechuje bierność i brak inicjatywy w zakresie przedsiębiorczości, co 

wyrażone jest poprzez niewielką liczbę podmiotów gospodarczych.  

Wśród zdiagnozowanych problemów wymienić należy również konieczność podjęcia 

działań prośrodowiskowych zmierzających m.in. do zmniejszenia tzw. niskiej emisji. 

Występowanie znacznej ilości wiekowych (pochodzących sprzed 1989 r., a często z lat 70 XX 

w. i starszych) obiektów budowlanych zarówno o znaczeniu mieszkaniowym, jak i substancji 

zabytkowej, powoduje konieczność podjęcia działań termomodernizacyjnych. 

Zdiagnozowano tu m.in. brak rozwoju sieci gazowej i ciepłowniczej, a także wysoką 

koncentrację obiektów zawierających wyroby z azbestem.  

Ponadto interwencji wymaga sfera przestrzenno-funkcjonalna, szczególnie poprawa 

mobilności mieszkańców poprzez poprawę obsługi komunikacyjnej, dzięki czemu stworzone 

zostaną mieszkańcom warunki dla realizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na zwiększenie 

spójności społecznej obszaru rewitalizacji.  

Łącznie na terenie zakwalifikowanym do OR2 zdiagnozowano występowanie 15 z 19 

ogółem wskaźników koncentracji negatywnych zjawisk, w tym aż 8 z 10 wskaźników w sferze 

społecznej.  
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Ryc. 36. Podobszar rewitalizacji OR2 (Ciężkowice) 

Źródło: opracowanie własne  
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Podobszar rewitalizacji nr 3 (OR3) obejmuje obręb Pławno 2. Obręb ten znajduje się 

nieco na północ od centralnej części Gminy i przebiega przez niego główna oś komunikacyjna 

Gminy - droga wojewódzka DW 784. Obejmuje on północną oraz północno-zachodnią część 

miejscowości Pławno - drugiej pod względem wielkości wsi w Gminie. Centralną częścią tego 

obrębu jest Plac Wolności będący zarazem centrum całej miejscowości. Ponadto główne osie 

wydzielonej jednostki wyznaczają ulice Częstochowska i Radomszczańska oraz uzupełniająco 

dochodzące do nich ulice Kościelna i Sobieskiego. Tak wydzielony obszar tworzy zwartą, 

północną (i północno-zachodnią) część Pławna i stanowi trzeci podobszar rewitalizacji - OR3. 

Obejmuje on swym zasięgiem tereny pełniące zarówno funkcje mieszkaniowe, jak i 

handlowo-usługowe (w tym edukacja, ochrona zdrowia), sakralne oraz rekreacyjne. Pełni on 

zarazem istotne znaczenie w sieci funkcjonalno-osadniczej obsługując znaczną część 

mieszkańców z miejscowości położonych w północnej części Gminy.  

Istniejąca, znacznie zróżnicowana struktura społeczno-gospodarcza i przestrzenna 

znacząco oddziałuje na występowanie wielu zdiagnozowanych sytuacji kryzysowych. 

Związane są one głównie ze sferą społeczną, w tym bezrobociem (wraz z bezrobociem 

długotrwałym), wysokim udziałem osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 

ubóstwem, przemocą w rodzinie („niebieskie karty”) i niskim poczuciem bezpieczeństwa 

(czyny karalne). Nienajlepszą sytuację zawodowo-dochodową pogłębia pogarszająca się 

kondycja gospodarcza będąca efektem malejącej liczby podmiotów gospodarczych (skutek 

częstszego wyrejestrowywania podmiotów gospodarczych aniżeli ich rejestrowania). 

Podobnie jak w większości miejscowości w Gminie, również na terenie OR3 znaczącym 

problemem jest koncentracja negatywnych zjawisk środowiskowych, co ma szczególne 

znaczenie w kontekście bliskiego sąsiedztwa rzeki Warta. W kontekście działań 

rewitalizacyjnych szczególnego znaczenia nabiera konieczność podejmowania działań 

zmierzających do poprawy jakości środowiska, w tym m.in.: zmniejszenia tzw. niskiej emisji, 

czy działań termomodernizacyjnych związanych z występowaniem starej zabudowy (gros 

budynków pochodzi sprzed 1989 r.). Brak jest rozwoju elementów infrastruktury sieciowej: 

gazowej i ciepłowniczej. Zagrożenie stanowią również budynki zawierające wyroby z 

azbestem. Istniejący Program usuwania azbestu zakłada poprawę w tym zakresie chociaż 

rozłożoną w czasie. Skutkiem wspomnianej już trudnej sytuacji zawodowo-dochodowej 

mieszkańców jest także konieczność zapewnienia dla najgorzej sytuowanych mieszkań z 
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zasobu gminy (komunalnych i socjalnych). Ponadto w sferze funkcjonalno-przestrzennej 

problemem jest brak tras rowerowych, które poprawiłyby  

 

Ryc. 37. Podobszar rewitalizacji OR3 (Pławno 2) 

Źródło: opracowanie własne  
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mobilność mieszkańców. Biorąc pod uwagę położenie miejscowości oraz bezpośrednie 

sąsiedztwo siedziby Gminy – Gidli, stwarza duże możliwości w zakresie rozwoju sprawnego 

systemu tras rowerowych dla ponad 2 tys. osób oraz zwiększenie spójności przestrzennej i 

społecznej dwóch położonych w bliskim sąsiedztwie obszarów rewitalizacji (OR1 i OR3).   

Łącznie na terenie zakwalifikowanym do OR3 zdiagnozowano występowanie 13 z 19 

ogółem wskaźników koncentracji negatywnych zjawisk, w tym 6 z 10 wskaźników w sferze 

społecznej. 

 

Obszary zakwalifikowane do trzech podobszarów rewitalizacji charakteryzują się nie 

tylko koncentracją zjawisk o negatywnym oddziaływaniu, w tym szczególnie w sferze 

społecznej, ale także pełnią znaczącą rolę w systemie funkcjonalno-osadniczym Gminy. W 

ten sposób pozytywne efekty działań związanych z rewitalizacją będą miały możliwie 

szerokie oddziaływanie społeczne. Dotyczy to przede wszystkim mieszkańców 

zamieszkujących tereny wydzielone do rewitalizacji, co stanowi główny cel rewitalizacji, ale z 

uwagi na rolę jaką pełnią te jednostki w rozwoju lokalnym, pozytywne efekty rewitalizacji 

powinny oddziaływać także na sąsiadujące tereny.  
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ZAŁĄCZNIK. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DELIMITACYJNYCH  

 

Li
cz

ba
 b

ez
ro

bo
tn

yc
h 

og
ół

em
 / 

10
00

 m
ie

sz
ka

ńc
ów

 w
 

w
ie

ku
 p

ro
du

kc
yj

ny
m

 

Li
cz

ba
 b

ez
ro

bo
tn

yc
h 

dł
ug

ot
rw

al
e

 / 
10

00
 m

ie
sz

ka
ńc

ów
   

w
 w

ie
ku

 p
ro

du
kc

yj
ny

m
 

U
dz

ia
ł b

ez
ro

bo
tn

yc
h 

w
 w

ie
ku

 d
o 

25
 r

ok
u 

ży
ci

a 
w

   
 

og
ól

ne
j l

ic
zb

ie
 b

ez
ro

bo
tn

yc
h 

(%
) 

D
yn

am
ik

a 
lic

zb
y 

os
ób

 o
bj

ęt
yc

h 
po

m
oc

ą 
sp

oł
ec

zn
ą 

w
 

la
ta

ch
 2

01
5-

20
16

 w
 %

 (
20

15
=1

00
) 

Li
cz

ba
 o

só
b 

ob
ję

ty
ch

 p
om

oc
ą 

z 
uw

ag
i n

a 
ub

ós
tw

o
 / 

10
00

 m
ie

sz
ka

ńc
ów

 

Li
cz

ba
 o

só
b 

ob
ję

ty
ch

 p
om

oc
ą 

sp
oł

ec
zn

ą 
ze

 w
zg

lę
du

   

na
 a

lk
oh

ol
iz

m
 i 

na
rk

om
an

ię
/ 1

00
0 

m
ie

sz
ka

ńc
ów

 

Li
cz

ba
 „

ni
eb

ie
sk

ic
h 

ka
rt

 / 
10

00
 m

ie
sz

ka
ńc

ów
 

Li
cz

ba
 c

zy
nó

w
 k

ar
al

ny
ch

 s
tw

ie
rd

zo
ny

ch
 (

pr
ze

st
ęp

st
w

a 
  

i w
yk

ro
cz

en
ia

) 
og

ół
em

/ 1
00

0 
m

ie
sz

ka
ńc

ów
  

Li
cz

ba
 c

zł
on

kó
w

 k
ół

 i 
gr

up
 a

rt
ys

ty
cz

ny
ch

 w
 r

am
ac

h 
dz

ia
ła

ln
oś

ci
 in

st
yt

uc
ji 

ku
ltu

ry
/ 1

00
0 

m
ie

sz
ka

ńc
ów

 

Ś
re

dn
i w

yn
ik

 s
pr

aw
dz

ia
nu

 s
zó

st
ok

la
si

st
y 

(%
) 

P
od

m
io

ty
 z

ar
ej

es
tr

ow
an

e 
w

 C
D

E
iG

 / 
10

00
 m

ie
sz

ka
ńc

ów
 

w
 w

ie
ku

 p
ro

du
kc

yj
ny

m
 

R
el

ac
ja

 p
od

m
io

tó
w

 n
ow

o 
za

re
je

st
ro

w
an

yc
h 

do
 

w
yr

ej
es

tr
ow

an
yc

h 
w

 la
ta

ch
 2

01
5

-2
01

6 
(2

01
5 

=
 1

00
) 

Ilo
ść

 w
yr

ob
ów

 z
aw

ie
ra

ją
cy

ch
 a

zb
es

t [
kg

] –
 u

dz
ia

ł 
m

ie
js

co
w

oś
ci

 w
 G

m
in

ie
 (

G
m

in
a 

=
 1

00
) 

S
ła

ba
 d

os
tę

pn
oś

ć 
do

 s
ie

ci
 g

az
ow

ej
 -

 w
ys

tę
po

w
an

ie
   

   
 

na
 d

an
ym

 te
re

ni
e 

(T
/N

) 

S
ła

ba
 d

os
tę

pn
oś

ć 
do

 s
ie

ci
 c

ie
pł

ow
ni

cz
ej

 -
   

w
ys

tę
po

w
an

ie
 n

a 
da

ny
m

 te
re

ni
e 

(T
/N

) 

Li
cz

ba
 m

ie
sz

ka
ń 

so
cj

al
ny

ch
 i 

ko
m

un
al

ny
ch

 / 
10

00
 

m
ie

sz
ka

ńc
ów

 

D
os

tę
p 

do
 c

ho
dn

ik
ów

 -
 w

ys
tę

po
w

an
ie

 n
a 

da
ny

m
   

 

te
re

ni
e 

(T
/N

) 

D
os

tę
p 

do
 ś

ci
eż

ki
 (

tr
as

y)
 r

ow
er

ow
ej

 -
 w

ys
tę

po
w

an
ie

   
 

na
 d

an
ym

 te
re

ni
e 

(T
/N

) 

U
dz

ia
ł m

ie
js

co
w

oś
ci

 z
e 

w
zg

lę
du

 n
a 

lic
zb

ę 
ob

ie
kt

ów
 

w
pi

sa
ny

ch
 d

o 
ew

id
en

cj
i z

ab
yt

kó
w

 o
ra

z 
re

je
st

ru
 

W
oj

ew
ód

zk
ie

go
 K

on
se

rw
at

or
a 

Z
ab

yt
kó

w
 w

 s
to

su
nk

u 
do

 
og

ół
u 

te
go

 ty
pu

 o
bi

ek
tó

w
 w

 G
m

in
ie

 (
G

m
in

a 
=

 1
00

) 
 

S
. S

P
O

ŁE
C

Z
N

A
 

S
. G

O
S

P
O

D
A

R
C

Z
A

 

S
. Ś

R
O

D
O

W
IS

K
O

W
A

 

S
. F

U
N

K
C

JO
N

A
LN

O
-P

R
Z

E
S

T
R

Z
E

N
N

A
 

S
. T

E
C

H
N

IC
Z

N
A

 

Li
cz

ba
 w

sk
aź

ni
kó

w
 k

ry
zy

so
w

yc
h 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 G1 G2 Ś1 Ś2 Ś3 FP1 FP2 FP3 T1 
maksymalna liczba 

wskaźników w danej sferze 

Gidle - gmina 58,99 34,82 11,45 93,05 6,34 2,27 2,76 14,46 24,70 61,93 83,42 93,51 3,0 nd* nd 5,85 nd nd 3,0 10 2 3 3 1 19 

Borki 88,24 88,24 0,00 100,00 16,39 16,39 0,00 0,00 0,00 nd 147,06 100,00 0,0 N N 0,00 N N 0,0 6 1 2 2 0 11 

Borowa 53,19 37,23 20,00 82,35 6,29 6,29 0,00 15,72 0,00 63,00 69,15 300,00 12,8 N N 0,00 N N 0,0 5 1 3 2 0 11 

Chrostkowa 200,00 50,00 25,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nd 100,00 0,00 0,9 N N 0,00 N N 0,0 5 1 3 2 0 11 

Ciężkowice 61,95 32,45 14,29 100,00 12,92 5,54 1,85 25,83 20,30 58,89 50,15 100,00 9,1 N N 0,00 N N 3,1 8 1 3 2 1 15 

Gidle 1 48,15 16,05 3,33 90,00 6,49 1,08 1,08 19,48 0,00 65,5 120,39 106,67 4,3 N N 3,25 T/N N 4,1 2 0 3 2 1 8 

Gidle 2 69,57 39,13 25,00 160,00 5,76 0,00 2,88 25,94 0,00 49,1 100,00 22,22 4,3 N N 14,41 T/N N 24,5 7 1 3 3 1 15 

Gowarzów 93,33 60,00 7,14 81,82 20,08 0,00 0,00 4,02 32,13 58,83 93,33 200,00 2,7 N N 0,00 N N 1,7 4 0 3 2 1 10 

Górka 37,59 30,08 40,00 128,57 0,00 0,00 5,10 5,10 0,00 62,67 75,19 75,00 1,2 N N 0,00 T N 0,0 4 2 3 1 0 10 

Górki 67,57 67,57 0,00 75,00 0,00 16,13 0,00 0,00 64,52 67,17 94,59 66,67 0,0 N N 0,00 N N 0,0 3 1 2 2 0 8 

Graby 100,00 60,00 0,00 77,78 11,49 0,00 0,00 0,00 0,00 56,11 60,00 100,00 2,1 N N 0,00 N N 0,0 5 2 3 2 0 12 

Huby Kotfińskie 125,00 0,00 0,00 133,33 0,00 66,67 66,67 0,00 0,00 nd 125,00 0,00 0,0 N N 0,00 N N 0,0 5 1 2 2 0 10 
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Kajetanowice 75,47 0,00 0,00 100,00 19,23 0,00 9,62 9,62 0,00 65,00 18,87 0,00 4,2 N N 0,00 N N 0,0 5 2 3 2 0 12 

Kotfin 46,51 46,51 0,00 88,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nd 0,00 0,00 6,6 N N 35,29 N N 0,0 2 2 3 3 0 10 

Ludwików 41,67 41,67 0,00 63,64 0,00 5,24 0,00 5,24 41,88 nd 33,33 100,00 2,6 N N 0,00 N N 0,0 2 2 3 2 0 9 

Michałopol 49,18 49,18 33,33 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,97 100,00 4,0 N N 0,00 N N 0,0 5 2 3 2 0 12 

Młynek 55,56 55,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,56 0,00 0,0 N N 0,00 N N 0,0 3 2 2 2 0 9 

Niesulów 0,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,52 83,67 53,57 100,00 0,0 N N 0,00 N N 0,0 0 2 2 2 0 6 

Ojrzeń 62,50 20,83 0,00 200,00 28,57 14,29 28,57 0,00 0,00 25,00 62,50 100,00 0,0 N N 0,00 N N 6,1 7 2 2 2 1 14 

Piaski 111,11 81,48 13,33 69,23 0,00 4,48 0,00 8,97 0,00 91,67 14,81 0,00 10,1 N N 4,48 N N 0,0 5 2 3 2 0 12 

Pławno 1 43,70 25,71 0,00 85,71 10,74 0,00 0,00 10,74 41,41 74,17 113,11 166,67 2,1 N N 0,00 T/N T/N 4,1 1 0 3 2 1 7 

Pławno 2 76,14 55,84 0,00 100,00 6,56 0,00 9,84 32,79 36,07 nd 96,45 33,33 2,1 N N 22,95 T N 44,9 6 1 3 2 1 13 

Ruda 33,06 16,53 0,00 60,00 0,00 0,00 4,90 4,90 14,71 74,83 99,17 50,00 4,8 N N 0,00 T N 0,0 2 1 3 1 0 7 

Skrzypiec 85,71 28,57 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 16,39 0,00 nd 85,71 200,00 2,5 N N 0,00 N N 0,0 3 1 3 2 0 9 

Spalastry 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 N N 0,00 N N 0,0 4 2 2 2 0 10 

Stanisławice 41,32 33,06 60,00 100,00 0,00 0,00 0,00 25,64 35,90 69,67 148,76 25,00 2,1 N N 0,00 N N 0,0 3 1 3 2 0 9 

Stęszów 69,77 46,51 11,11 95,45 19,70 9,85 14,78 34,48 0,00 52,33 23,26 50,00 3,3 N N 0,00 N N 1,7 9 2 3 2 1 17 

Strzała 275,86 137,93 25,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nd 34,48 0,00 0,0 N N 0,00 N N 0,0 5 2 2 2 0 11 

Włynice 98,36 81,97 0,00 100,00 0,00 0,00 9,52 9,52 0,00 54,30 49,18 50,00 6,3 N N 114,29 N N 8,2 6 2 3 3 1 15 

Wojnowice 31,13 11,67 25,00 83,33 0,00 0,00 5,05 5,05 12,63 76,67 93,39 133,33 4,2 N N 12,63 T N 0,0 3 0 3 2 0 8 

Wygoda 74,63 29,85 20,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,83 104,48 200,00 1,1 N N 0,00 N N 0,0 5 0 3 2 0 10 

Zabrodzie 19,23 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 11,63 34,88 0,00 66,67 19,23 0,00 4,5 N N 0,00 N N 0,0 4 2 3 2 0 11 

Zagórze 20,83 20,83 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,65 53,33 0,00 0,00 2,1 N N 0,00 N N 1,7 2 2 3 2 1 10 

Zielonka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nd 0,00 0,00 0,0 N N 0,00 N N 0,0 2 2 2 2 0 8 

* - nie dotyczy  

Źródło: opracowanie własne  

 


